รหัสทัวร B2B1902348
ทัวรยุโรป BELOVED EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย เยอรมนี
สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)

ปราก | คาโลวี วารี |เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา
ลองเรือแมนํ้าดานูบ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

22.00 น.

วันที่ 2

01.35 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี

คํ่า
ที่พัก

ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง
ดูไบเวลา 05.00 น.**
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 139
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. และถึง
กรุงปราก เวลา 12.40 น. **
เดินทางถึงสนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทาน
เดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุด
ของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษา
สุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มนํ้าแรซึ่งตองดื่มกับแกว
พิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานํ้า จากนั้นนําทาน
เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน)
เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ปราก – เขาชมปราสาทปราก – สะพานชารลส - เชสกี้ ครุมลอฟ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus

04.45 น.
08.35 น.

13.00 น.

Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) อันงามสงา
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่
ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายใน
เปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal
Palace) ที่เปนหนึ่งในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชาย
โบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีราน
ขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารล
(Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมนํ้าวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปﻤนโลหะของเหลานักบุญที่
ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบน
ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา “Powder Gate”
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมา
ตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนม อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได
ชื่อวาเปนเพชรนํ้างามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4

เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝﻤงของ
แมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
นํ้า ฝﻤงตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GOLD HOTEL หรือเทียบเทา
*** กรณีโรงแรมที่พักในเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ยายไปนอนเมืองขางเคียงทดแทน ***
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูฮ
 ัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป
เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุก
แหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค
บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่ง
สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85
เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา
ซาลสบวรก – สวนมิราเบล - เวียนนา

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสูเ มืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบาน
เกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะ
บารอคที่ตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารค
บิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหนึ่งใน
การถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดัง
ไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูทอดเวียนนา)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVUM HOTEL KAVALIER หรือเทียบเทา

วันที่ 6

เวียนนา - เขาชมพระราชวังเชินบรุนน – บราติสลาวา - ยานเมืองเกา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)
แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสรางมา
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหม
อยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช
เปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส

กลางวัน
บาย

จากนั้นนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.
1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปด
ใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปน
กลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13
จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St.
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดให
สรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากนั้นให
ทานอิสระชอปปﻤงถนนคารทเนอร (Kartner Street) ตามอัธยาศัย

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกับ
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ตั้งเดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังที่ประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ
พิพิธภัณฑแหงชาติจากนั้นนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวัติศาสตร เปนที่ตั้งของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณ
จัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัดพบ เปน
จัตุรัสที่รายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเปนที่ตั้งของ
ศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และใน
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนพิภิธภัณฑ

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 7
เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา
บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต - ลองเรือแมนํ้าดานูบ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทาน
ไดอิสระชอปปﻤง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย ***
เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
นั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต
(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่
ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝﻤงแมนํ้าดานูบ นําทานลองเรือ
แมนํ้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝﻤง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ
อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว นํ้าในแมนํ้าอาจกลายเปน
นํ้าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอื่นๆจนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ
เทียบเทา
วันที่ 8
กรุงบูดาเปสต – ปอมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส
() ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมา
จากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปน
กษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางใน
สไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่
งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
วิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบไดอยางดีปอมแหงนี้
สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
11.30 น. นําเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
16.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.50 น. และถึง
ดูไบ เวลา 23.05 น. **

23.20 น.

ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

03.40 น.

ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK376
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. **
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

วันที่ 9

13.15 น.

กรุงเทพฯ

อัตราคาบริการ BELOVED EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญพัก 2กําหนดการ
12 ป
3 ทาน
เดินทาง
(เสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

05-13 ต.ค. 62

48,900.-

48,900.-

48,900.-

04-12 พ.ย. 62

45,900.-

45,900.-

45,900.-

12-20 พ.ย. 62

45,900.-

45,900.-

45,900.-

46,900.-

46,900.-

46,900.-

47,900.-

47,900.-

47,900.-

66,900.-

66,900.-

66,900.-

26 พ.ย. – 04

.ค. 62

06-14 ธ.ค. 62
25ธ.ค. 62 - 02

ม.ค. 63

พักเดี่ยว
ไมรวมตั๋ว
เพิ่ม
ทานละ
ทานละ
33,900.
7,900.30,900.
5,900.30,900.
5,900.-

31,900.
5,900.-

32,900.
5,900.-

39,900.
9,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทองเทีย
่ วตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

8.
9.

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 EURO)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2.

3.
4.

5.

กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.
2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง

คืนคาใชจายทั้งหมด

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยืน
่ วีซา เขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
หนังสอ
ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาต
ไิ ทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศึก ษาอยูต
หรือน ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้า หน้า ทีของทางบริษ ท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อกํ า หนดนีรวมไปถึงผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํ านวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีมีอายุ16 ปี
้ า
ขึนไปต้องออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทัวไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชก

Statement เท่านัน)
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น)
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออก

ค่าใช ้จ่าย
ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4 หล ักฐานการทํางาน
-

ื
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนั งสอ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
เช่าที โฉนดทีดิน เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
หนั งสอ

ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ื
ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศก
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5เอกสารส่วนต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื
ใบเปลียนชอ-นามสกุ
ล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอรั
ั ภาษณ์กบ
สม
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านั น)

7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านั น

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเกิด………………………………………………………………………………………………..…
ั ชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
7. สัญชาติปัจจุบน
ั .................................สญ
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
ื ว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอตั
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
ั ท์มอ
หมายเลขโทรศพ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอผ
ื ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
........................................................................................................
ื
ั ท์ / สําหรับนั กเรียน นักศก
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศพ
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
้ ้ตังแต่วันที........................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที หากทราบ)................................................

ํ เนาหน้าวีซา
่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํ านักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื
กรุณาระบุชอ.................................................

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

…………………………………………………..….
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

เงินสด
็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

