รหัสทัวร B2B2000087
ทัวรออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (QR)
โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก - คารโลวี วารี - ปราสาท
ปราก – บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต -พระราชวังเชินบรุนน

AMAZING TIME IN EAST EUROPE
ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม
ฮัลสตัท | เชสกี ครุ มลอฟ | กรุ งปราก | คาร์โลวี วารี | ล่องเรือแม่นาดานู
ํ
บ | พระราชวังเชินบุรนน์

ราคาแนะนําเพียง 44,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
วันที . ซาลส์บวร์ก – เชสกี ครุมลอฟ – ปราก
วันที . ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที . ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
วันที . บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์
วันที . บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
วันที . โดฮา – กรุงเทพ

วันที

กรุ งเทพฯ

17.00 น.
20.10 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์ประตู 8 แถว Q พบ
เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
นําท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินกาตาร์ เทียวบินที QR 981
คณะเดินทาง - มี.ค. ออกเดินทางเวลาด้วยไฟลท์ QR833, QR189 (19.35-23.15 / 02.25-06.10)
คณะเดินทาง - มี.ค. ออกเดินทางเวลาด้วยไฟลท์ QR835, QR189 (20.45-00.35 / 02.25-06.10)

วันที

โดฮา – เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก

00.00 น.
02.25 น.
06.10 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮารอเปลียนเครือง
เดินทางต่อสู่กรุงเวียนนา เทียวบิน QR 189
ถึงสนามบินเวทชาท กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) ผ่านขันตอนการตรวจคน
เข้าเมือง ออกเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย ทีมีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีตังอยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุดใน Salzkammergut เขตทีอยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืนทีมรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึงท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น อิสระให้ท่านเดินชม
หมู่บา้ นมรดกโลกอย่างเต็มอิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสูเ่ มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอสุ โมสาร์ท” ที
มีชือเสียงก้องโลก นําเทียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กทีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที
ตังอยู่บนฝั งแม่นาซั
ํ ลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นทีประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกทีสําคัญยิงของบรรดาประเทศทีใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell Garden) ซึงเป็ นฉากหนึงในการ
ถ่ายทําภาพยนตร์เรือง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ทีโด่งดังไปทัวโลก จากนันพาเดินย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปคู่
กับ บ้านโมสาร์ท (Mozart Birthplace) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าทีมีเสน่หแ์ ห่งนี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
เดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

ซาลส์บวร์ก – เชสกี ครุ มลอฟ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองทีได้ชือว่าเป็ นเพชรนํางามแห่งโบฮีเมีย เมืองที
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.
(World Heritage) เมืองนีตังอยู่รมิ สองฝังของแม่นาวั
ํ ล
ตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีมีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคกลางกว่า ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึนทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที
สําคัญแห่งหนึงของโลก

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึงสร้างขึนเมือปี ค.ศ.
ถือเป็ นปราสาททีใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึงตังอยู่รมิ ฝังแม่นําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณ
คุง้ นํา ฝั งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนันนําท่านเดินทางสู่กรุ งปราก
(Prague)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเดินทางสู่ เมือ งคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ทีได้ชือว่าเป็ นเมืองแห่งสปาทีใหญ่ ทีสุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที มี
ชือเสียงไปทัวโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึงปั จจุบนั เป็ นทีนิยมของผูค้ นทัวโลกทีจะมา
ใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชือทีมีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดืมนําแร่ซึงต้องดืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์
ซเลนทีมีปากยืนออกมาเหมือนกานํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (เป็ ดโบฮีเมียน)
นําท่านกลับสู่กรุงปราก นําท่านเดินเทียวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลังเก่า (Old Town Hall) ทีสร้างมาตังแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ทีสวยงาม
และยังตีบอกเวลาทุกๆชัวโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมือง เช่น เครืองแก้ว
โบฮีเมียน หรือเลือกซือสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ นต้น
อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ทีสร้างขึนอยู่บนเนินเขาตังแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที ในสมัยเจ้าชาย
Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึงปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิบดีมาตังแต่ปี ค.ศ.
นําท่านถ่ายรู ปคู่กับมหาวิหาร
เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิค
ทีใหญ่ทสุี ดในกรุงปราก ซึงพระเจ้าชาร์ลที โปรดให้สร้างขึนในปี ค.ศ.
ภายในเป็ นทีเก็บพระศพของกษัตริยส์ าํ คัญในอดีต
เช่น พระเจ้าชาร์ลที , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที และ พระเจ้าแมกซิมิเลียนที เป็ นต้น นําท่านถ่ายรู ปกับพระราชวังหลวง
(Royal Palace) ทีเป็ นหนึงในส่วนทีเก่าแก่ทสุี ดของปราสาท ใช้เป็ นทีประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทังหลาย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทสุี ดของประเทศสโลวัก ตังอยู่รมิ ฝังแม่นาดานู
ํ
บที
บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเดินทางข้ามพรมแดน ฮังการี – ออสเตรีย สู่ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืนทีอันเขียวชอุ่ม
ของป่ าไม้แห่ งออสเตรีย เพื อนําท่ านเดิ น ทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่ า นได้อิ ส ระช้อ ปปิ ง
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมมากมาย อาทิ เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื นๆอี ก
มากมาย
***เนื องจาก OUTLET จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับ วันอาทิตย์ในวัน นั น ทางบริษั ทขอสลั บ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนันเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน

(Hungary) ซึงได้ชือว่าเป็ นเมืองทีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือชาติทีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานาน
กว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่นาดานู
ํ
บ” ชมเมืองทีได้ชือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบน
สองฝังแม่นาดานู
ํ
บ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝังเปสต์ ทีตังของ Millenary Monument อนุสาวรียท์ สร้
ี างขึนฉลอง
1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นําท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึงเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า
ถ่ายรู ป ด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึงเคยใช้เป็ น
สถานทีจัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือกษัตริยแ์ มทเธียส ซึงเป็ นกษัตริยท์ ีทรงพระปรีชา
สามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ูท้ รงสร้างสิงก่อสร้างทีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึงสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นทีสุดในศตวรรษที 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที 1 พระบรมรูปทรงม้า
ผลงานประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษที 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที
ท่านสามารถชมความงามของแม่นาดานู
ํ
บได้อย่างดีป้อมแห่งนีสร้างขึนตังแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน
นําท่านล่องเรือแม่นําดานูบอันเลืองชือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วทีตังเรียง
รายกันอยู่ 2 ฟากฝั ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึงงดงามเป็ นทีรําลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีสร้างข้ามแม่นาํ
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชินทีใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษ
เช่นกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ซุปกูลาซ)
เดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า

บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืนที
อันเขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรม
เก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ทีสร้างขึนในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถูกทําลายไปในระหว่างสงครามโลก
ครังที 2 และเปิ ด ใหม่อี กครังในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิ ร์ก (Hofburg Palace) ซึงเป็ น กลุ่ม อาคารที เคยเป็ น ที
ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตังแต่คริสต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที 20 จากนันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถ์ส
เตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึงพระเจ้าคาร์ลที โปรดให้สร้างขึนในปี ค.ศ.
เพือเป็ น
การแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนันเชิญช้อปปิ งสินค้าเครืองแก้วสวาร็อฟสกี หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis
Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือแฟชันวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแล
ตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึงมีประวัตกิ ารสร้างมา
ตังแต่กลางคริสต์ศตวรรษที และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึนใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง , ห้องใน
ระหว่างปี ค.ศ. เพือใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาทีประทับ ซึงได้รบั การ
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรังเศส
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เทียวบินที QR 186

วันที

โดฮา – กรุ งเทพ

05.55 น.
07.15 น.
17.45 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮาประเทศกาตาร์ รอเปลียนเครือง
ออกเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเทียวบินที QR 832
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง
AMAZING TIME IN EAST EUROPE

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

20-27 ก.พ. 63

44,900.-

44,900.-

44,900.-

22,470.-

6,900.-

5-12 มี.ค. 63

44,900.-

44,900.-

44,900.-

22,470.-

6,900.-

- มี.ค. 63

44,900.-

44,900.-

44,900.-

22,470.-

6,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

อัตราค่าบริการนีรวม

1

2.
3.

ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษัท
ได้
เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้ยนวี
ื ซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยนวี
ื ซ่าในวันยืน เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000.บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ (12 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าได้
สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน
คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า หน้า
ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ทีมี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อืนได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (นําหนัก
ประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที บริษัท
ฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

8.
9.

กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
ั
สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก

1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทําการ
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศูนย์ยนวี
่ VFS Global (จามจุรส
ยืนวีซา
ื ซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืนวีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
ั
ทท่
ี านทํา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซา
ั มิฉะนนหากท่
ั
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั **

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
ั
**ในกรณี ท ถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ก
ั อยูต
่ ่างประเทศ, ทํางานอยูต
่ ่างประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ก
ั เรียน น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษ ท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืนขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกํ า หนดนีรวมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เด็ ก ทีอายุตํ ากว่า 18 ปี หากรูป ในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปั จ จุ บ น
ั รบกวนทํ า พาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูต จะไม่ร ับยืน หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรูปให้
เป็นปัจจุบ ัน***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ

(พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก)

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

ี อมทรัพย์ของธนาคารทัวไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน)
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ 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
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออก

ค่าใชจ่้ าย

ี 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
-

ื
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

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

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)

7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
ั
ทท่
ี านทํา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซา
ั มิฉะนนหากท่
ั
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั **
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ชือ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….

10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปั จจุบน
ั (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
........................................................................................................
13. ชือบริษัทหรือร ้านค ้า ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วันที........................................

ถึงวันที

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

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ

ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกียวข้องใดๆทงส
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

