ENJOY EAST EUROPE
ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
8 วัน 5 คืน

เริม
่ ต้น

55,900
เดินทาง สงิ หาคม – ธ ันวาคม 65

บาท/ท่าน

HILIGHT
์ วร์ก
ิ บรุนน์ | ปราสาทปราก | เชสกีค
ั สต ัท | ซาลสบ
้ รุมลอฟ | ฮลล์
เวียนนา | พระราชว ังเชน
บราติสลาว่า| บูดาเปสต์ | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปราก
วันที่ 3. ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ ล - เมืองเก่าปราก
วันที่ 4. ปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ ก – สวนมิราเบลล์
วันที่ 5. ซาลส์บวร์ ก – ฮัลสตัท – บราติสลาวา
วันที่ 6. บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรื อแม่น ้าดานูบ
วันที่ 7. บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพ

วันที่ 1 กรุ งเทพ
23.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ปราก
02.20 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ ไลน์ (EVA Airline) เที่ยวบินที่ BR 061
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวทชาท กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากนันผ่
้ าน
ขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เดินทางสูก่ รุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย จากนันน
้ าท่านเข้ าชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก ซึง่ มีประวัติการสร้ างมาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16
และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่า งามด้ วยจานวนห้ องถึง 1,441 ห้ องในระหว่างปี ค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้
เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อา่ ของท้ องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่
แพ้ พระราชวังแวร์ ซายของฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าคณะเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวา
เกีย ซึง่ ได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

ที่พกั

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH PRAGUE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ ล – เมืองเก่ าปราก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่สร้ างขึ ้นอยูบ่ นเนินเขาตังแต่
้ สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้ าชาย Borivoj
แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งเป็ นธรรมเนียบของประธานาธิบดีตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1819 จนถึงปั จจุบนั ชมมหาวิหารเซนต์ วิตสุ (St.Vitus
Cathedral) อันงามสง่าด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุ งปราก
ซึ่งพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ย์ที่สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4,
พระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้ าแมกซิมิเลีย่ นที่ 2 เป็ นต้ น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้ รับอณุญาตให้ เข้ าชม) แล้ วชม
พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุ ของปราสาท ซึ่งใช้ เป็ นที่ประทับของเจ้ าชายโบฮีเมียนทังหลาย
้
นา
ท่านเดินชมย่านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ ปั จจุบนั มีร้านขายของที่ระลึกวางจาหน่ายอยูม่ ากมาย จากนันน
้ าท่านเดินเล่น

บนสะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัย
พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 ชมรูปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตงอยู
ั ้ ส่ องข้ างราวสะพานกว่า 30 องค์

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่ าการเมืองหลังเก่ า (Old town
Hall) ที่สร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ ชัว่ โมง
ให้ เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ ท่านได้ เลือ กซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง เช่น เครื่ องแก้ วโบฮีเมียหรื อเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม
อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH PRAGUE หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ปราก – เชสกีค้ รุ มลอฟ – ซาลส์ บวร์ ก – สวนมิราเบลล์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรเม็ดงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่
ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปรค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ริมสองฝั่ งของแม่น ้าวัล
ตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่
สาคัญแห่งหนึง่ ของโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เมนูพิเศษ เป็ ดอบโบฮีเมียนสไตล์ เชค)

ค่า
ที่พกั

นาท่านชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov Castle) จากบริ เวณรอบนอก ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณ
คุ้งน ้า ฝั่งตรงข้ ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง หลังจากนันน
้ าท่านออกเดินทางสูเ่ มืองซาลส์
บวร์ ก (Salzburg) ประเทศออสเตรี ย เมืองที่เป็ นบ้ านเกิดของนักดนตรี เอก “วูล์ฟกัง อมาดิอสุ โมสาร์ ท” ที่มีชื่อเสียงก้ องโลก โดยง
เมืองซาลส์บวร์ กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชมเขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกที่ตงอยู
ั ้ ่บนฝั่ งแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์ ก
เคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์ คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริ สต์นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้
ภาษาเยอรมัน นาท่านชมสวนมิราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง “มนต์รักเพลงสวรรค์”
(The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN PLUS AMADIA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 ซาลส์ บวร์ ก – ฮัลสตัท – บราติสลาวา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรี ย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้ าท์ จากทะเลสาบฮัลสตัทย่ าง)
**ถ้ าในกรณ๊ ไม่สามารถหาปลาเทร้ าท์ได้ ทางบริ ษัทขอเปลีย่ นเป็ นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลสตัทแทน**
จากนันน
้ าเดินทางสูก่ รุ งบราติสลาว่ า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค (Slovak) ตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่งแม่น ้า
ดานูบที่บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติ
สลาวา ซึ่งเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรู ป ด้ านนอกคู่กบั ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็ นอาคาร
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตังอยู
้ บ่ นเนินเขา ริ มฝั่ งแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้ จากมุมของปราสาทแห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาว่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH GATE ONE หรื อเทียบเท่า

บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6 บราติสลาว่ า – OUTLET – กรุ งบูดาเปสต์ – ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้ เวลาท่านอิสระเพื่อช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น
MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAINT, BURBERRY, CALVIN KLEIN,

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

SAMSONITE,ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON, GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER,
BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED PERRY , UGG, KIPLING,G STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY
COUTURE, SUPERDRY และอืน่ ๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื ้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้ รับ
การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้ วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่น ้าดานูบ นา
ท่านล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการี ในช่วง 600-800 ปี มาแล้ วที่ตงเรี
ั ้ ยงราย
กันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึง่ งดงามเป็ นที่ร่ าลือ ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคบนตัว
อาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ท่านจะได้ ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่น ้าดานูบ โดยนาย
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ ้นที่ใช้ ในการสร้ างได้ ถกู นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
(การล่ องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่ วงฤดุหนาว นา้ ในแม่ นา้ อาจกลายเป็ นนา้ แข็ง จนไม่ สามารถล่ องเรื อ
ได้ หรือมีเหตุการณ์ อ่ ืนๆจนไม่ สามารถล่ องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 10 ยูโรต่ อท่ าน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 บูดาเปสต์ –โบสถ์ แมทเธียส - ป้ อมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้ านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ
และชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้ เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้ กษัตริ ย์มาแล้ วหลายพระองค์
ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ย์แมทเธียส ซึง่ เป็ นกษัตริ ย์ที่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ย์ผ้ ทู รงสร้ างสิง่ ก่อสร้ างที่งดงามใน
เมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้ างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็ นอนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้ า ผลงานประติมากรรมที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตังอยู
้ ่ทางด้ านหน้ า
ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้ เป็ นอย่างดี
ป้อมแห่งนีส้ ร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดน เช็ ก -ออสเตรี ย สู่กรุ ง

เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื ้นที่อนั เขียวชอุ่มของ ป่ าไม้ แห่ง
ออสเตรี ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เมนูพิเศษ ซุปกุลาซ)
บ่าย
นาท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่รายล้ อมไปด้ วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า
ที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ ถกู ทาลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955
และผ่านชมพระราชวั ง ฮอฟเบิ ร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัป สบูร์ก มาตัง้ แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
ได้ เวลาอันสมควรนาเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าใน
ร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
18.35 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR 062

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเพียง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

11 – 18 สิงหาคม 65

55,900.-

9,900.-

8 – 15 กันยายน 65

55,900.-

9,900.-

17 – 24 กันยายน 65

55,900.-

9,900.-

6 – 13 ตุลาคม 65

58,900.-

9,900.-

13 – 20 ตุลาคม 65

58,900.-

9,900.-

20 – 27 ตุลาคม 65

58,900.-

9,900.-

3 – 10 พฤศจิกายน 65

58,900.-

9,900.-

17 – 24 พฤศจิกายน 65

58,900.-

9,900.-

1 – 8 ธันวาคม 65

58,900.-

9,900.-

8 – 15 ธันวาคม 65

58,900.-

9,900.-

29 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66

69,900.-

13,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้

2.
อนุญาต
3.
หาก
4.

ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขอ
ยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านทีต่ ้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจาก การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน) รวมน ้าหนักกระเป๋ าใบละ 23 ก.ก. จานวนไม่เกิน 2 ใบ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร)

6.
7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)
ค่าวีซา่ ประเทศเชก รวมค่าบริ การยื่นวีซา่ ( 4,900 บาท)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.
2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริ ษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 14 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวี
1. หน ังสอ
้
ื
ซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
ขึน
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ

4 หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
ั ชาติปัจจุบัน .................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
........................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

..................................................................
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

