รหัสทัวร B2B2000036

ทัวรเชค ออเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)
ปราก | คารโลวี วารี |เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท
มิวนิค | เวียนนา | บราติสลาวา | ลองเรือแมนํ้าดานูบ

SAY HI EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี DAYS 6 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน
ราคาแนะนําเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . ดูไบ – ปราก – คาร์โลวี วารี
วันที . ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี ครุ มลอฟ - เชสกี บูดาโจวิค
วันที . เชสกี บูดาโจวิค – อิงก็อลชตัท – Outlet – มิวนิค - จัตรุ สั มาเรียนพลาสท์
วันที . มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที . เวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า
วันที . บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นาดานู
ํ
บ
วันที . กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
วันที . กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

22.00
น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค
่ อยตอนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

ดูไบ – ปราก – คารโลวี วารี

01.15 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 09 - 17 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบเวลา
04.45 น.**
04.45
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ
่ ง
น.
08.55
ออกเดินทางสูก
 รุงปราก โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 139
** คณะเดินทางวันที่ 22 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.35 น. และถึง
น.
กรุงปราก เวลา 13.00 น. **
12.40
เดินทางถึงสนามบินกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 6 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชัว่ โมงในวันที่ 26 มีนาคม 2563) นําทาน
น.
เดินทางสูเ มืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชอ
ื่ วาเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สด
ุ
ของสาธารณรัฐเช็ค เปนเมืองทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงไปทัว่ โลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนทีน
่ ิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษา
สุขภาพตามความเชื่อทีม
่ ม
ี าแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดืม
่ นํ้าแรซึ่งตองดื่มกับแกว
พิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนทีม
่ ีปากยืน
่ ออกมาเหมือนกานํ้า จากนั้นนําทาน
เดินทางสูก
 รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวง

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 3
เชา

ของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และ
โรมแหงอุดรทิศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน)
เดินทางเขาสูที่พก
ั HOTEL DUO PRAGUE หรือเทียบเทา
ปราก – เขาชมปราสาทปราก – สะพานชารลส - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจ
วิค
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตัง้ แตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวต
ิ ุส (St.Vitus
ี ายในมหาวิหาร อาจไมไดรบ
ั อนุญาตใหเขาชม) อันงาม
Cathedral) (กรณีมีพิธภ
สงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิค
ที่ใหญที่สด
ุ ในกรุงปราก ซึง่ พระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายใน
เปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal
Palace) ที่เปนหนึง่ ในสวนที่เกาแกที่สด
ุ ของปราสาท ใชเปนทีป
่ ระทับของเจาชาย
โบฮีเมียนทัง้ หลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมี
รานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูม
 ากมาย จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพานชารลส
(Charles Bridge) สะพานเกาแกขา มแมนาํ้ วัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตัง้ แต
กลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปﻤนโลหะของเหลานักบุญที่
ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบ
 น
ตลอดแนวสะพาน จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา “Powder Gate”
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สราง
มาตัง้ แตป ค.ศ.1338 มีจด
ุ เดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได
ชื่อวาเปนเพชรนํา้ งามแหงโบฮีเมียน เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต
้ ั้งอยูรม
ิ สองฝﻤงของ
แมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองทีม
่ ีอาคารเกาแกตงั้ แตยค
ุ กลางกวา 300 ป หลัง
ไดรับการอนุรก
ั ษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึง่ ของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแก
กวา 700 ป ซึ่งตัง้ อยูรม
ิ ฝง ﻤแมนํ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง นํ้า ฝงﻤ
ตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice)

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั SPA VITA HOTEL หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองอิงก็อลชตัท (Ingolstadt) นําทานเดินทางสู Designer
Outlet Village แหลงชอปปง ﻤที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 110 ราน
สัมผัสประสบการณการชอปปﻤง ทีค
่ รบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย เชน

วันที่ 4

เชสกี้ บูดาโจวิค – อิงก็อลชตัท - Outlet – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

Superdry, Kenzo, Longchamp, Polo ralph lauren, Coach, Fred Perry,
Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Gucci, Guess, Hugo
Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith,
Samsonite ฯลฯ ใหทานไดอิสระเลือกซือ
้ สินคาตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสูต
 วั เมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตรุ ัสมาเรียนพลาสท
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริม
่ ตนของประวัตศ
ิ าสตรและธุรกิจของนครมิวนิค
บริเวณนี้เปนทีต
่ งั้ ของศาลาวาการเมืองทีม
่ ีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่
สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85
เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุก
 ตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทา นเลือกซือ
้ สินคาแบรนด
เนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเทา
มิวนิค - ฮัลสตัท – เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูฮ
 ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ
 านมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป
เมืองทีต
่ ั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ
 นอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนีว้ าเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพื้นทีม
่ รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ทานอยูในภวังคแหงความฝน

กลางวัน
บาย
คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางสูก
 รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน
้ ที่อันเขียวชอุม
 ของปาไมแหงออสเตรีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั SENATOR หรือเทียบเทา

วันที่ 6

เวียนนา - เขาชมพระราชวังเชินบรุนน – บราติสลาวา - ยานเมืองเกา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)
แหงราชวงศฮับสบวรก (มีไกดทอ
 งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึง่ มีประวัตก
ิ ารสรางมา
ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง และพลับเพลาที่ประทับ ซึ่งไดรบ
ั การ
ตกแตงอยางวิจต
ิ รบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายของฝรัง่ เศส จากนั้นนําผาน
ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869
แตตัวอาคารไดถก
ู ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปดใหมอก
ี ครั้งในป
ค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึง่ เปนกลุม
 อาคารที่
เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก
 มาตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s
Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป
ค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากนัน
้ ใหทา นอิสระชอป
ปﻤงถนนคารทเนอร (Kartner Street) ตามอัธยาศัย

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 7
เชา

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตัง้ อยูรม
ิ ฝﻤงแมนํ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานแวะถายรูปกับ
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ตงั้ เดนเปนสงา อดีตเคยเปน
พระราชวังที่ประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาลสโลวัก และ
พิพิธภัณฑแหงชาติจากนั้นนําเขาสูย
 านเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลางทางดาน
ประวัตศ
ิ าสตร เปนทีต
่ ั้งของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณ
จัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัดพบ เปน
จัตุรัสที่รายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทัง้ ยังเปนทีต
่ ั้งของศาลา
กลางเมือง (Old Town Hall) ทีถ
่ ก
ู สรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และในปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนมาเปนพิพิธภัณฑ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา
บราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต - ลองเรือแมนาํ้ ดานูบ
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 ทางบริษท
ั ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต
(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชอ
ื่ วาเปนเมืองที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติทม
ี่ ี อารยธรรม รุงเรือง
มานานกวาพันป ถึงกับไดรบ
ั การขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่
ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝง ﻤแมนํ้าดานูบ นําทานลองเรือ
แมนํ้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600800 ปมาแลวทีต
่ ั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝﻤง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ
อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ราํ่ ลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท
้ านจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว

อังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถก
ู นํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือขึ้นอยูกบ
ั สภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว นํ้าในแมนํ้าอาจ
กลายเปนนํ้าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได หรือมีเหตุการณอื่นๆจนไมสามารถ
ลองเรือได ทางบริษท
ั ขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือ
เทียบเทา
วันที่ 8
กรุงบูดาเปสต – ปอมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่ เต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส
() ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จด
ั พิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยม
 าแลวหลายพระองค ชื่อโบสถมา
จากชือ
่ กษัตริยแ มทเธียส ซึง่ เปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริย
ผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอโกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สด
ุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปน
อนุสาวรียข องพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมทีง่ ดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยูห
 นา ปอมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือ
เมืองบูดาทีท
่ านสามารถชมความงามของแมนาํ้ ดานูบไดอยางดีปอมแหงนี้สรางขึ้นตั้งแต
ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
11.30 น. นําเดินทางสู สนามบิน เพือ
่ ใหทา นมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา

15.10
น.
23.25
น.

วันที่ 9
03.40

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112
** คณะเดินทางวันที่ 22 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 16.00 น. และถึง
ดูไบ เวลา 23.20 น. **
ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ
่ ง
กรุงเทพฯ

ออกเดินทางตอสูก
 รุงเทพดวยเที่ยวบิน EK376
** คณะเดินทางวันที่ 04 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
น.
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. **
12.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ
** คณะเดินทางวันที่ 03 – 11 มี .ค. 63 เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 09 – 17 มี .ค. 63 เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. **

กําหนดการเดินทาง

ราคาแนะนําเพียง SAY HI EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย เยอรมนี สโลวัก ฮังการี
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
ผูใหญพก
ั 2-3
เด็กอายุไมเกิน 12 ป
เด็กอายุไมเกิน 12 ป
ทาน
(เสริมเตียง)
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิม
่
ทานละ

03 – 11 มี.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

26,100.-

5,900.-

22 – 30 เม.ย. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

27,100.-

7,900.-

12 - 20 พ.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

26,100.-

7,900.-

09 – 17 มิ.ย. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

26,100.-

7,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยืน
่ เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

เงื่อนไขการใหบริการ
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน
่ ั่งจะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)

8.
9.

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริม
่ 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]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซาเชก (ผูยื่นวีซา ตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 EURO)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน ซึง่

3.
4.

5.

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค
่ อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทม
ี่ ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอน
ื่ ได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3.
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4.
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด

6.

7.

8.
9.

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคน
ื คาทัวรทงั้ หมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหอ
 งพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมต
ิ ํ่า
3.
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและ
ทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพื่อทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งนี้**

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

**ในกรณีที่ถอ
ื พาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน

นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางทีถ
่ ือพาสปอรตตางชาติดวย**

***ในกรณีเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป หากรูปในหนาแรกของพาสปอรตไมตรงกับในปจจุบัน รบกวนทํา
พาสปอรตใหม ทางสถานทูตจะไมรับยื่น หากเลมไมไดรับการอัปเดทรูปใหเปนปจจุบัน***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

(พื้นหลัง

ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3 หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง (ผูสมัครที่มีอายุ16 ปขึ้นไปตอง

ออกคาใชจายเอง (ผูปกครองสามารถโอนเงินใหครอบคลุมคาทัวรได)
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง

ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี
ไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พีน
่ อง ทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน

3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ
4 หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

-

เปนพนักงาน

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

ที่ดิน เปนตัน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดา

มาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา

ดวย
-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปน
ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับ
บุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาที่ทัวรใหรับทราบตั้งแตที่ทานทําการจองทัวรเขา
มา เพื่อทําการแกไขในการขอวีซาในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของ
ทานในครั้งนี้**

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…

7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

หมาย

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู( หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.................................................................
อีเมล.............................................

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
........................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่........................................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

ถึงวันที่..............................................

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

เช็คเดินทาง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชอ
ื่ .................................................

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท

เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

