รหัสทัวร 1900371
ทัวรออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน (TG)
ชมพระราชวังเชินบรุนน ลองเรือแมนาํ้ ดานูบ สัมผัสเสนหของกรุงปราก ชมความ
งามของปราสาทนอยชวานาสไตน เต็มอิ่มธรรมชาติของฮัลสตัท

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
22.30 น.

กรุงเทพ
คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค
่ อยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2
01.20 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้าดานูบ
ออกเดินทางสูเ วียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6
ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง จากนั้นนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn
Palace) แหงราชวงศฮป
ั สเบิรก ซึ่งมีประวัตก
ิ ารสรางมาตัง้ แตกลางคริสตศตวรรษที่ 16
และต อ มาพระนางมาเรี ย เทเรซ า ให ส ร า งขึ้ นใหม อ ย า งสง า งามด ว ยจํ า นวนห อ งถึ ง
1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออา
ของท อ งพระโรงและพลั บ พลาที่ ป ระทั บ ซึ่ ง ได รั บ การตกแต ง อย า งวิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากนั้นนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเต
เฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6
โปรดให สร า งขึ้ น ในป ค .ศ.1713 เพื่ อ เป น การแก บ นต อ ความทุ ก ข ย ากของประชาชน
จากนั้นเชิญชอปปﻥงสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิ เชน Louis
Vitton,Gucci, ร า นนาฬิ ก า Bucherer ,สิ น ค า เสื้อ แฟชั่ น วั ย รุ น ทั น สมั ย เช น Zara
,H&M ฯ9ฯ และสิน ค า ของฝาก เช น ช อ คโกแลตโมสาร ท ในย า นถนนคาร น ท เนอร
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ า ท า นเดิ น ทางโดยรถโค ช ผ า นย า นเกษตรกรรมข า มพรมแดนสู กรุ ง บู ด าเปสต
(Budapest) เมื อ งหลวงของ ประเทศฮั ง การี (Hungary) ซึ่ ง ได ชื่ อ ว า เป น เมื อ งที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อ
วางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝง ﻤแมนํ้าดานูบ นําทานลองเรือแมนํ้าดานูบ
อั น เลื่ อ งชื่ อ ชมความงามของทิ ว ทั ศ นแ ละอารยะธรรมฮั ง การี ในช ว ง 600-800 ป
มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝﻤง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวย
ยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สราง
ขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
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ชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ โดยเฉพาะในช ว งฤดุ ห นาว นํ้ า ในแม นํ้า อาจกลายเป น นํ้า แข็ ง จนไม สามารถ
ลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู)
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเทา
บูดาเปสต – บราติสลาวา - Outlet –– เบอรโน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปต ยกรรมโบราณอันทรงคุณค า
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส
(Matthias Church) ซึ่ง เคยใช เป นสถานที่ จัด พิ ธี สวมมงกุ ฎ ให ก ษัต ริย ม าแลว หลาย
พระองค ชื่ อโบสถม าจากชื่ อกษัต ริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรี ชาสามารถ
มาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย
ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัด
จากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบไดอยางดีปอมแหงนี้สราง
ขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนําทานเดินทางสูประเทศบ
ราติสลาวา กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญทส
ี่ ุดของประเทศ
สโลวัก ตั้งอยูริมฝง ﻤแมนํ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และ
ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองปารนดอรฟ เพื่อนําทานสู
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให เวลาท า นได อิ สระช อ ปป ﻥง สินค า แบรนด เนมมากมาย อาทิ เช น GUCCI, BALLY,
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL แ ล ะ อื่ น ๆ อี ก ม า ก ม า ย * * *
เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
นั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันอื่นไปแทน*** จากนั้นนําเดินทางสูกรุงบราติสลา
วา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั้งอยู
ริม ฝ ﻤง แม นํ้า ดานูบ ที่ บ ริ เวณพรมแดนของ สโลวั ค ออสเตรี ย และฮั งการี และใกลกั บ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ ก นําท านชมบรรยากาศของกรุง บราติ สลาวา ซึ่งเป นที่ตั้ งของ
รัฐสภาแหงสโลวัก นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle) ซึ่ง
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เป น อาคารทรงสี่ เหลี่ ยมผื น ผ า ตั้ ง อยู บ นเนิ น เขา ริ ม ฝ ﻤง แม นํ้า ดานู บ ท า นสามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงนี้ จากนั้นเดินทางสูเมืองเบอร
โน (Brno) เมืองใหญอันดับสองประเทศสาธารณรัฐเช็ก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก GRAND HOTEL BRNO หรือเทียบเทา
เบอรโน – ปราก – ปราสาทปราก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท
และโรมแหงอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํา เข า ชมปราสาทแห งปราก (Prague Castle) ที่ สร า งขึ้ นอยู บ นเนิน เขาตั้ ง แต สมั ย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทํ า เนี ย บประธานาธิ บ ดี ม าตั้ ง แต ป ค.ศ.1918 ชมมหาวิ ห าร เซนต วิ ตุ ส (St.Vitus
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป
ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4,
พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปน
หนึ่งในสวนที่เก าแกที่ สุดของปราสาท ใชเป นที่ป ระทับ ของเจ าชายโบฮี เมี ยนทั้ งหลาย
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วาง
จํ า หน า ยอยู ม ากมาย จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น เล น บนสะพานชาร ล (Charles Bridge)
สะพานเกาแกขามแมนํ้าวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14
สมัยพระเจ าชารลที่ 4 ชมรูปปﻥนโลหะของเหลานักบุ ญที่ ตั้งอยูสองขางราวสะพานกว า
30 องค จากนั้นนําท านเดินสูประตูเมือ งเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมื องในสมั ย
โบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มี
จุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปﻥงสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก INTERNATIONAL หรือเทียบเทา
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ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ครุมลอฟ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงสปา
ที่ใหญที่ สุดของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่ มีชื่ อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบํ าบั ด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มนํ้าแรซึ่งตองดื่ม
กับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานํ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮิเมียน)
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ไดชื่อ
วาเปนเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝﻤงของแมนํ้าวัลตาวา
ความโดดเด นของเมื อ งที่ มี อ าคารเก า แก ตั้ ง แต ยุ ค กลางกว า 300 ป หลัง ได รั บ การ
อนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยู
ริมฝﻤงแมนํ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงนํ้า ฝﻤงตรงขามเปนยานเมืองเกา
คลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก BELEVUE หรือเทียบเทา
เชสกี้ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมือ ง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด เทือกเขาแอลป
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวน
หนึ่ ง ของประเทศเยอรมนี จึ ง มี เ อกลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมเป น ของตั ว เอง ทั้ ง ด า น
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล
และเบียร
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและ
ธุรกิ จของนครมิวนิค บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรม

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 7
เชา

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

แบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มี
หอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา
เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen)
เป น เมื อ งเก า มาตั้ ง แต ค รั้ ง จั ก รวรรดิ โ รมั น เป น ที่ ตั้ ง ปราสาทของกษั ต ริ ย บ าวาเรี ย
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญทม
ี่ ีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทาย
บนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุด
แวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก EURO PARK หรือเทียบเทา
ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่ อนําท านเดิ นทางขึ้ นปราสาทชมความ
สวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของ
ปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบ น
ยอดเขาดุ จปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจ าลุด วิค ที่ 2 หรือ เจ าชาย
หงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการ
ออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ออกเดินทางตอสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมือง
เอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้าอิน ซึ่งคําวาอินสบรูคนั้น
แปลวา สะพานแหงแมนํ้าอิน มี ลักษณะแคบๆแทรกตัว อยูระหวางเทือ กเขาแอลป ชม
หลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึง่ ตั้งอยูในเขต
เมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่
ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก ALPIN PARK หรือเทียบเทา

วันที่ 8
เชา

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 9
เชา

อินสบรูค – ฮัลสตัท – เวียนนา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮล
ั สตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมือง
ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาว
กันวาเปนเมืองที่ โรแมนติก ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ เพอรออสเตรีย
และมี ท ะเลสาบสวยถึ ง 76 แห ง ออสเตรี ยให ฉ ายาเมื อ งนี้ว าเป นไขมุ ก แห งออสเตรี ย
และเป นพื้ นที่ ม รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพี ยงเดิ น
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหง
ออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่ แ วดลอ มไปด วยอาคารอั นงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869
แตตัวอาคารไดถก
ู ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปดใหมอีกครัง้ ในปค.ศ.
1955, ผ านพระราชวั งฮอฟเบิ รก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่
ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 2
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NH VIENNA AIRPORT หรือเทียบเทา

14.35 น.

เวียนนา – สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางสูสนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937

วันที่ 10
05.35 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

11-20 ก.ค. 62

66,900

66,900

66,900

66,900

33,900

13,500

1-9 ส.ค. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

8-17 ส.ค.62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

22-31ส.ค.62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

29 ส.ค. -7 ก.ย. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

1-10 ก.ย.62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

5-14 ก.ย.62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

12-21 ก.ย. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

19-28 ก.ย. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

33,900

14,500

10-19 ตค. 62

62,900

62,900

62,900

62,900

35,900

14,500

17-26 ต.ค. 62

62,900

62,900

62,900

62,900

35,900

14,500

กําหนดการเดินทาง

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4.หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต
 างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมู
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง

ไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1 คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบีย
้ ประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คา

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยน
ื่ วีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000
บาท)
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทอ
 งถิ่น (18 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีท านใดตอ งใชพ าสปอรต เดินทาง ชว งระหวา งยื่นวีซา หรื อ ก อนเดิ นทางกับ ทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใช เวลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่ ค อ นข า งนานและอาจไม ส ามรถดึ ง เล ม ออกมาระหว า งการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ าหนัง สือ เดิ น ทางเลม ใหม และกรุณ า
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะด วยสาเหตุใด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรียกเก็บ ค ามั ดจําตั๋ วเครื่อ งบิ น ซึ่งมี ค าใช จา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สายการบิ นกํ า หนด เช น ต อ งเป นผู ที่ มี ร า งกายแข็ ง แรง และช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ได อ ยา ง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่อ งบิ นมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม ) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานัน
้
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดิ นทางไม ค รบตามจํา นวนที่ บริ ษัท ฯกํ า หนดไว (30ท า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความ
เสี ยหายต อ ทางบริ ษั ท และผู เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ต อ งนํ า ไปชํ า ระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริ ษั ท ฯจะทํ า การเลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย
คาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมั ดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ
่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง
เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (เชก)
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซาประมาณ 10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยื่นวีซา เขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซา จะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3 หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มอ
ี ายุ16
ปขึ้นไปตองออกคาใชจา ยเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงิน
ใหครอบคลุมคาทัวรได)
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน
Statement เทานั้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน
พอ แม พีน
่ อง ทีม
่ ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจา ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบต
ั ร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจา ย
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ
4 หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สูติบต
ั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกบ
ั บุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)
7. ทานไมจาํ เปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ เวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิม
่ เติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก
ปจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แตงงาน (จดทะเบียน)
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หยา
แยกกันอยู
หมาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชือ
่ ตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูต
 ามทะเบียนบานของผูข อ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………………
หมายเลขโทรศัพทมอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดว ยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ
ที่อยูของสถาบันศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………
14. วีซา เชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา เชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................
**กรณีลก
ู คาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูร องขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอน
ื่ ออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชอ
ื่ .................................................

สิ่งที่ชว ยในการดํารงชีพ
เงินสด

ให

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชว ยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พก
ั ทีม
่ ีผูจด
ั หาให

ชําระคาที่พก
ั ลวงหนาแลว

คาใชจายทัง้ หมดระหวางพํานักมีผอ
ู อก

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมต
ั วิ ีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทัง้ นี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น

