Eastern Europe
Wonderful 7 Days
4 Countries!!
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค และเดินทางกลับที่
กรุงเวียนนา เดินทางสบาย อาหารครบทุกมือ้ !!
กับ 4 ประเทศดังและชม 3 ปราสาทดัง
ของกลุ่มยุโรปตะวันออก**
เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย-สโลวัค
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ชมโชว์รมู BMW ในนครมิวนิคและเมืองเก่านูเรมเบิรก์
ชมหมู่ปราสาทที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์แห่งกรุงปราค
เข้าชมพระราชวังครุมลอฟและพักผ่อนกันที่
เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่
เวียนนา เมืองสวยงามของออสเตรีย
ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเวียนนาพระราชวังเชิรน์ บรุน

ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ เยอรมัน สำธำรณรัฐเช็ค ออสเตรียและสโลวัค นำ
ท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
มิ วนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ
นูเรมเบิ รก์
เมืองเก่ำแก่ทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมอีกแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน และมีควำมงดงำมน่ำรักของอำคำร
บ้ำนเรือน
คาร์โรวีวารี
เมืองแห่งน้ ำพุรอ้ นและเป็ นแหล่งน้ ำแร่ธรรมชำติทอี ่ ุดมไปด้วยคุณค่ำสรรพคุณกำรรักษำโรคต่ำงๆ
ปราค
เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบรำณทีมี่ อำยุมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 11 อำณำจักรโบฮีเมียและบำวำเรีย เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงดงำม
ี่
และมีพระรำชวังทีม่ คี วำมงดงำมทีส่ ดุ

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
22.30 น.

*26 พ.ย.-2 ธ.ค. / *5-11 ธ.ค.2561

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
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รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิ กชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันทีส่ อง
00.50 น.
07.05 น.

กลางวัน
บ่าย

มิ วนิ ค (เยอรมัน)-อิ งกอลสตัทวิ ลเลจเอ๊าท์เล็ต-นูเรมเบิ รก์ -คาร์โลวีวารี ่ (สาธารณรัฐเช็ค)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านโดยสารรถโค้ชไปชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชว์รมู BMW โชว์
รูมแห่งใหม่ลา่ สุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ
พร้อมเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจากบีเอ็มและมินิคเู ปอร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองมิวนิ ค นครหลวง
แห่งแคว้นบาวาเรีย ในเส้นทางผ่านชมสนามกีฬาอารีน่า อลิอนั ซ์ โอลิมปิ คทาวเวอร์ เป็ นต้น จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดีแ้ ละเครื่องบินแอร์บสั และสินค้า
อิเล็คโทรนิคต่างๆ นาท่านสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิ ลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาด
ใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste,
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino,
Versace ฯลฯอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่ง เมือง
ทีต่ งั ้ อยูใ่ นรัฐบาวาเรีย อันมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิ์ ทธิ ์
ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี นาท่านเดินชมย่าน เมืองเก่า
นูเรมเบิ รก์ ทีม่ อี ายุกว่า 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทาการ
บูรณะขึน้ มาใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตทีถ่ อื เป็ นอาคาร
ประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก์ ผ่านชมบ้านนัสเซา หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชัน้ สูงสมัยยุค
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คา่
วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

กลางทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีทส่ี ดุ หลังหนึ่ง นาท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์
เรนซ์ ชมจัตุรสั กลางใจเมือง ซึง่ มีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง อันถือเป็ นตลาดนัดคริสต์มาสทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือมีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานทีห่ น้าจัวของ
่
โบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิม่ เติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึก
ถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 จากนัน้ อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้าพุเชินเนอร์บรุนเนนส
ร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิ รามิดยาว 19 เมตร มีลกั ษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค
ในแต่ละชัน้ มีรปู ปั น้ ประดับอยู่รวมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชัน้ บนสุดเป็ นรูปปั น้ โมเสสและ 7 นักพยากรณ์
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูเ่ มือง คาร์โลวีวารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งน้าแร่และสปา
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
คาร์โลวีวารี-่ ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมเมือง คาร์โลวีวารี่ เมืองนี้ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 ในปี 1522 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16
เมืองนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และมีช่อื เสียงในเรื่องคุณสมบัตขิ องน้าตามวารสารทางการแพทย์ ทาให้มอี าคารสปาเกิดขึน้
มากกว่า 200 แห่งและนักท่องท่องเทีย่ วมากมายเข้ามาทาการรักษาในบ้านสปาท้องถิน่ เหล่านี้ น้าแร่สว่ น
ใหญ่ถูกใช้ในการรักษาแบบดื่มกินอันเป็ นส่วนทีส่ าคัญมากทีส่ ดุ ในการรักษาแบบสปา ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ชัวครู
่ ่ไปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลุกก้าและถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์แอนด์พอล
และโบสถ์เซ้นต์แมรี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต
ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของยุโรป
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่ง
สาธารณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก
เป็ นเมืองทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจ พรังพร้
่ อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรา ภาพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญ
มณีแห่งสถาปั ตยกรรมยุโรปขนานแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อดพ้นจากภัย
สงครามในอดีตและได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก้ในปี 1992 นาท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่
แม่น้าวัลตาวาอดีตทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิว
สวยบนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นตัวเมืองปราคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้า ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย นาท่านเข้าชมเขตของตัวปราสาท ซึง่
บริเวณเดียวกันมีมหาวิ หารเซนต์วิตสั ตัง้ อยูใ่ นย่านปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 14 โดยมี
สถาปนิกเอกชาวฝรังเศส
่ Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทาขึน้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4
กษัตริยผ์ สู้ ร้างความเจริญสูงสุดจนทาให้เมืองปราค เป็ นการสร้างแบบสถาปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับ
ประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายทีท่ าด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้าฝน นอกจากนัน้ มหา
วิหารแห่งนี้ยงั มีหอ้ งสาหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดา้ นข้างรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่าทึง่ ของห้องสวดมนต์เล็กของ
เซนต์ เวนเซสลาส คือ กาแพงฝาผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรานตา นอกจากนี้รอบๆ ตัว
ปราสาทมีจุดทีน่ ่าสนใจอยู่หลายแห่งอย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่ เป็ นห้องแถวร้านค้า
เล็กๆ ตัง้ อยู่เรียงราย ซึง่ ครัง้ หนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็ นบ้านพักของทหารยามเฝ้ าพระราชวัง ให้
ท่านถ่ายภาพของปราสาทอันสวยงาม พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้าม
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แม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของปราคทีส่ ร้างขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่า
ศิลปิ นต่างๆ นาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ปราค-เชสกี้ ครุมลอฟ-เชสกี้บโู ยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ผ่านชมบ้านเรือต่างๆ และทัศนียภาพงดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกีค้ รุมลอฟ เมือง
ขนาดเล็กในภูมภิ าคโบฮีเมียใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ได้ชอ่ื ว่าเป็ นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย มีช่อื เสียงจาก
สถาปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึง่ เขตเมืองเก่านี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตงั ้ ชื่อขึน้ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และ ครุ
มลอฟมอเรเวีย ทีอ่ ยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ โดยเป็ น
สถานทีจ่ ดั เทศกาลและงานรื่นเริงต่างๆ มากมายในแต่ละปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมเมืองโบราณทีม่ อี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลาย
มาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล
Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึน
้ เรื่อยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 นาท่านเข้าชม
ปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้าของหลายครัง้ หลาย
คราแต่กย็ งั คงความงดงามของปราสาททีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขาในคุง้ น้าวัลตาวา ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยสถาปั ต
ยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็ นทีอ่ ยู่ของลอร์ด
โรเซนเบิรก์ และท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิรก์ ผูท้ รงอานาจในยุคนัน้ ปั จจุบนั เป็ นทีเ่ ก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์แบบ
ย้อนยุคของอังกฤษ สิง่ ทอของชาวเฟลมิช (ชาวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอาวุธทางประวัตศิ าสตร์และหอ
ศิลป์ ชม The Castle Complex คือ หอคอยทรงกลม ทีส่ ามารถมองเห็นได้จากทุกทีใ่ นเมือง และสามารถ
มองเห็นเมืองทัง้ เมืองได้อย่างชัดเจน โดยมีแม่น้าวัลตาว่า (Vltava) ล้อมรอบไว้เกือบทัง้ หมด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง เชสกี้บูโยวิช เมืองแห่งน้าแร่ทม่ี ชี ่อื เสียงอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ค (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เชสกี้บโู ยวิ ช-เบอร์โน (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติ สลาวา (สโลวัค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเบอร์โน Brno ในเขตประเทศสาธารณรัฐเช็ค เมืองรอยต่อระหว่างเช็คและ
ออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เบอร์โน หรือ บรึนน์ ในภาษาเยอรมัน เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศสาธารณรัฐเช็ค รองจากกรุง
ปราค เมืองหลวงของประเทศ ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1243 เบอร์โนยัง
เป็ นเมืองหลวงของเขตเซาท์มอเรเวีย เป็ นทีต่ งั ้ ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฏีกาแห่งสาธารณรัฐเช็ครวมถึง
สานักงานอัยการสูงสูด นอกจากนี้เมืองเบอร์โนยังได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก และเบอร์โนเป็ นทีต่ งั ้
ของมหาวิทยาลัยมาซารึกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์โนทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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นาท่านชมเมืองทีม่ คี วามโดดเด่นอีกเมืองหนึ่งของเช็ค ชมโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์แอนด์พอล์ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเพท
รอฟกับป้ อมปราการใกล้โบสถ์นนั ้ เดิมเป็ นสถานทีจ่ องจาโบราณ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ถูกปรับเปลีย่ นมาเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์และแกลเลอรี่ ก่อนนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่ างๆ
ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ องเวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ
ในประเทศออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญในระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง)
่
เดินทางเมืองเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมสถานทีต่ ่างๆ ของเวียนนาอันเป็ น
ทีต่ งั ้ ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
สานักงานสหประชาชาติทส่ี ามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม อาทิ โรง
ละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของ
ราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883,
พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก์ , พระราชวังเบล
วาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวัง
เชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่
ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวน
ภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้มี
ความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความ
เสียหายจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดยสถาปนิกประจาราชสานักและมีการ
สานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวัง
แห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์
ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติ
สลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกีย ทีต่ งั ้ อยู่รมิ
ฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากร
หนาแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตัง้ อยู่บนสองฝั ง่ แม่น้า
ดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50
กิโลเมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)-เวียนนา-สนามบิ น(ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านนังรถผ่
่ านชม รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม
ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภาษา
อื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวัคเก่า) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและ
ภาษาอังกฤษ)
จากนัน้ นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเวียนนา เพื่อนาท่านทาคืนภาษี และเช็คอิ นตั ๋วโดยสาร
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14.35 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG937

วันทีเ่ จ็ด
05.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

*26 พ.ย.-2 ธ.ค. / *5-11 ธ.ค.2561

Eastern Europe Wonderful 7 วัน / TG
(เยอรมันขเช็ค-ออสเตรีย-สโลวัค)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋ว (สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วอยูแ่ ล้ว) ท่านละ

*26 พ.ย.-2 ธ.ค. /
*5-11 ธ.ค.61

46,900
44,900
42,900
5,900
22,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
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*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์ได้ อยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป
ค่าธรรมเนี ยท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยันวันและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและ
ขึน้ อยู่กบั ตารางการบิน และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ ท่านพักด้วย
ว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า กรณี เดิ นทางกับคณะ กรณี การอยู่ต่อของ
ผู้เดิ นทางและไม่ได้ยื่นวีซ่าที่ เดียวกันกับหมู่คณะ ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ
ด้วยตัวเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิ.ย.
2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชาระเพิม่ ท่านละ 3,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
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 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ ชาระเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
ค่
า
ทั
ว
ร์
ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเช็ค)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง
- กรณี ยื่นเอกสารเป็ นหมู่คณะ ท่านผูส้ มัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบทุกชนิ ดก่อนกาหนดการยื่นหรือก่อนกาหนดการ
ส่งเอกสาร เพือ่ หลีกเลี่ยงไม่ท่านผูส้ มัครเสียเวลารอนานเกิ นไปที่ศนู ย์ยื่นวีซ่า

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์
**
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 30 วัน)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่เกินว่า 90 วัน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 30 วัน) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือ
สาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนาย้อนหลังไม่น้อยกว่า
6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ โดยปรับอัพเดทไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวี
ซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น Statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ Statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 2 เดือน ให้ออกจดหมายรับรองการเงินจากธนาคารหนึ่ง
ฉบับพร้อมแนบ Statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจาก
วันนัดหมายยื่นวีซ่า
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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** กรณี ที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กนั จะต้องมีความสัมพันธ์กนั เป็ น บิ ดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือด
เดียวกันเท่านัน้
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองทางการเงิ นที่เจ้าของบัญชีหรือผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ยออกจากธนาคาร 1 ฉบับเป็ น
ภาษาอังกฤษ มีเนื้ อรับรองค่าใช้จา่ ยให้กบั ใครพร้อมระบุชื่อ และต้องมีจดหมายชี้แจงรับรองค่าใช้จา่ ยหรือ
Sponsor Letter จากผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ มีเนื้ อหาว่าผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายออกค่าใช้จา่ ย
ให้กบั ผูใ้ ดพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยและผู้
ได้รบั การรับรองค่าใช้จ่าย อาทิ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบเกิ ด เป็ นต้น**

*** สถานทูตไม่รบั บัญชี เงิ นฝากของธนาคารที่ ไม่ใช่ธนาคารชัน้ นา อาทิ ธนาคารอิ สลาม ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์หน่ วยงานต่างๆ เป็ นต้น และรวมถึงไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษาและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
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8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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