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Germany-Austria
** การบินไทย บินตรงสูก
่ รุงมิวนิค กลับที่
เวียนนา
ไม่ย้อนเส้นทาง **
เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิต
เซ่
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เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พร้อมช้อปปิง้ McArthurGlen Parndorf
Outlet
บริษัทฯ นาท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและ
ออสเตรีย นาท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้
มิวนิค
นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดท
ี ี่สุดด้วย
โฮเฮนชวานเกา
เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติด
กับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็น
ที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อย
ใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชา
ของกษัตริยล
์ ุด
วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดีสนีย์ได้นามา
สร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น
สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์
อินน์สบรูค เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูง
งดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้าอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์
และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว
ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง
เบิรช
์ เทชการเด้น เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของ
ประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine
Road และในอดีตเคยเป็นเมืองที่
ร่ารวยด้วยเหมืองเกลือ ซึ่งเริม
่ ทาการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1517 ปัจจุบน
ั กลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ทะเลสาบโคนิกซี ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบกษัตริย์ ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบ
เขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย มีทัศนียภาพสวยงาม
จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่า
ลึกที่สด
ุ น้าใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี
ซาลสเบิรก
์ เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The
Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยัง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อคและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
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ฮอลสตัท
เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่
สวยงามเป็นที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มี
เสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด

กาหนดการเดินทาง
2561
วันแรก
21.30 น.

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขา
ออก ชัน
้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เคาน์เตอร์เช็คกรุป
๊ D

วันทีส
่ อง
มิวนิค-อิปซี-่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวังนอยชวานส
ไตน์-เคมป์เท่น (เยอรมัน)
00.20 น.

07.05 น.

กลางวัน

นาท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน
ไทย
เทีย
่ วบินที่ TG-924
เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นาท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูต
่ ัว
เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนีรม
ิ ฝั่งแม่น้าอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดท
ี ี่สุดด้วย นาท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้
ก่อตั้งในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงาม
จากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่
และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นาท่านสู่บริเวณ
จัตรุ ส
ั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ
Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มี
จุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมา
เต้นระบา ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมง
เย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรง
หัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนีย
้ ังมีร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังเรียงรายอยูม
่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี่ Eibsee (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง) เมืองท่องเทีย
่ วเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้
กับเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของ
เยอรมนี นาท่านขึน
้ กระเช้าทีส
่ ถานอิปซี่ สู่ สถานีซก
ุ สปิตเซ่ เพือ
่ นา
ท่านขึน
้ สู่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด
สองข้าง
ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาท่านไต่ระดับสู่
ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่าน
เดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความ
สวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่นั้นเป็นอีกหนึ่งพรมแดน
ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย สมควรแก่เวลานาท่านลงจากเขา
จากนั้นนาท่านเดินทาง เมืองโฮ
เฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่
ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับ
ชายแดนประเทศ
ออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์
บา
วาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัว
่ โมง) นาท่านเข้าชม
“ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่
สร้างจากบัญชาของกษัตริยล
์ ุดวิคที่ 2 ทีต
่ ้องการสร้าง
ปราสาทตาม
เทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจาก
สะพานแมรี่
จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ
ซึ่งความงามนี้ยังทาให้ปราสาทแห่งนี้เป็น
ปราสาทต้นแบบทีว
่ อลท์ดีสนีย์ได้
นามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตน
ู และเป็นสัญลักษณ์ของ
บริษัทดิสนียด
์ ้วย (การเดินทางไปสูป
่ ราสาทบริการด้วยรถชัทเทิล
้ บัส หากรถปิด
ให้บริการด้วยกรณี
ใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึง่ บริการรถม้า
ไม่รวมอยูใ
่ นค่าบริการ หากโดยสารขึน
้
ลงชาระเพิม
่ ท่านละประมาณ 10 ยูโร)
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเคมป์เท่น Kempten เมืองใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอัลล์
กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูก
ปกครอง
โดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเป็นชุมชนเมืองทีม
่ ีความ
เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ค่า
รับประทานอาหารค่า ที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ าม
เคมป์เท่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-เบิรช
์ เทสกาเด้น-โคนิกซี่
(เยอรมัน)ซาลสเบิรก
์ (ออสเตรีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอินนส์บรูค Innsbruck ประเทศ
ออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล เป็น
ภาษาเยอรมันที่แปลว่า สะพานข้ามแม่น้าอินน์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศออสเตรีย บนที่ราบลุ่มแม่น้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์
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กลางวัน

จากตัวเมืองอินน์สบรูค สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลูกต่างๆ ได้แก่ นอร์
ทเคทเทอ พัทแชร์โคเฟิล และแซร์เลส เป็นต้น เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี้มี
ชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1964
และปี 1976 พาราลิมปิคฤดูหนาว ปี 1984 และ ปี 1988 รวมถึงโอลิมปิค
เยาวชนฤดูหนาวที่จด
ั ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2012 ทาให้เมืองอินน์สบรูค เป็น
เมืองแรกของโลกที่ได้มีการจัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง ให้ท่านเดิน
ชม เมืองอินน์สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขา เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม
ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและที่เล่นสกีที่ดีทส
ี่ ุดในยุโรป ซึ่งปัจจุบน
ั ทา
รายได้สูงสุดให้กับประเทศ นาท่านชมเขตเมืองเก่า ทีม
่ ี ตาหนักหลังคา
ทองคา ที่มีอายุรว
่ ม 450 ปี เป็นสัญลักษณ์ทส
ี่ าคัญ ซึ่งเป็นมุขหลังคา
หน้าต่างของตัวอาคารที่ยื่นออกมา สร้างขึน
้ ประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์
โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคานี้ถก
ู สร้างเพิ่มเติมให้กับพระราชวังใหม่นอย
เออร์ ฮอฟ ในการฉลองการหมั้นระหว่างพระเจ้าแม็กซิมิเลีย
่ นที่ และพระ
นางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบุตรสาวของดยุคแห่งมิลาน หน้ามุขแห่งนี้
ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุบทองแดงจานวน 3,450 แผ่น
เป็นเฉลียงหน้ามุขที่มไ
ี ว้สาหรับดูการแข่งขันหรือละครที่จัตรุ ัสเบือ
้ งล่างลง
ไป และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าคริสตัลจากสวาลอฟสกี้ ไม่วา่ จะเป็น
สร้อยคอ ต่างหู กาไล หรือเครื่องประดับอืน
่ ๆ เป็นต้น ล้วนได้รับการ
ออกแบบและจัดแสดงอย่างน่ารักและสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช
์ เทชการเด้น Berchtesgaden ตัง้ อยูใ
่ นเขต
ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว
่ โมง) เมืองท่องเทีย
่ วที่
สาคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเทีย
่ วของประเทศเยอรมันหรือ
เส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็นเมืองที่ร่ารวยด้วยเหมือง
เกลือ ซึ่งเริม
่ ทาการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1517 ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท
่ ่องเที่ยว
ยอดนิยม ให้ท่านชมเมืองเล็กๆ น่ารักทีถ
่ ูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดด
เด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง
“รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบงั เกอร์
และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง
ที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี ที่ได้รบ
ั การขนานนาม
ว่าเป็นทะเลสาบกษัตริย์ ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย นาท่านล่องเรือชมความงดงามของทัศนียภาพ
รอบทะเลสาบ Konigsee Lake ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดก
โลก อีกทั้งอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบทีถ
่ ือว่าลึกที่สุด น้าใสที่สุด และสะอาดที่สุด
ในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านัน
้ ที่
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สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่

ค่า

เขตประเทศออสเตรียอีกครั้งที่ เมืองซาลสเบิรก
์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิน
เพลง ซึง่ เป็นสถานทีข
่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี
ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

ซาลสเบิรก
์ -ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมเมืองซาลสเบิรก
์ Salzburg เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปิน
เพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of
Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย นาท่านเดินข้ามแม่น้า
ซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิรก
์ สูจ
่ ัตรุ ัสกลางเมืองเพื่อ
ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหาวิหาร
แห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อ
บาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์
หลังเดิมที่ถก
ู ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบน
ถนนเกไตรเด้ ทีม
่ ีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 1518 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อ
ร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทาด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก
ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิง้ ที่มรี ้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตงั้ ของบ้าน
เกิดของโมสาร์ต ที่เพิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้น
นี้ด้วย โมสาร์ทเกิดที่นแ
ี่ ละอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไป
อยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่ง
บ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน
โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวต
ิ อยู่ ให้ท่านถ่ายรูป
เป็นที่ระลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นารถบัสนานักท่องเทีย
่ วเข้าในเขต
บริเวณเมืองเก่า) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท Hallstatt
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว
่ โมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศที่แสน
บริสุทธิ์และสวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของ
เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้
ว่าฮอลสตัทเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สด
ุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมี
ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นาท่านเดินเท้า
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีห
่ า้
เช้า

เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของทีร่ ะลึก ที่ศล
ิ ปินพื้นบ้าน
ออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย
บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลัน
่ กันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ
ถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม
ประดับด้วยน้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้
พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งใน
เมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงาม
ด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีต
กระจายอยูท
่ ั่วเมือง เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่นาดานู
้
บไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้ง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญใน
ระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน
้ เมืองอิม
่ อร่อยกับเมนูซโี่ ครงหมูซอส
กระเทียมและซอสบาร์บค
ี ว
ิ พร้อมเครือ
่ งดืม
่ ไวน์หรือเบียร์หรือซอฟดริง๊
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าผ่านชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หนึ่ง
ในเมืองที่มีความโรแมนติก
มากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อน
ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทว
ั่ เมือง
เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของ
ยุโรปคือแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญในระดับนานาชาติ ชมเมือง
เวียนนาและมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อันเป็นทีต
่ ั้งของหน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum
Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของสานักงาน
สหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรม
เก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.18631869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
สานักฮัปสบูรก
์ มาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นใน
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ระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์
เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ หรือ
ศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น จากนั้นนาท่านเข้าชมความนา
ท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn

กลางวัน
บ่าย

Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม
่ ีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมี
เครื่องเรือนเครื่องใช้ตา่ งๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายใน
พระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1
เป็นผู้ดาริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์
ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหาย
จากการทาสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิก
ประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์
ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้อง
ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโี่ ดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสญ
ั ลักษณ์
แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทา
ให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณถนนโจฮันสเตร๊าท์ ถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง
ของชาวเวียนนา (ปิดวันอาทิตย์)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur
Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็น
แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ
จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ
ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ
Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse,
Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee,
Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The
North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ต่างนาสินค้ามาลดราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์) ** เพือ
่ ความ
สะดวกในการเลือกซือ
้ สินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางกลับสูก
่ รุงเวียนนา และนาท่านเข้าสู่
ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีห
่ ก
เช้า

14.35 น.

เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเช็คเอ๊าท์จากทีพ
่ ก
ั และนาท่านเดินทางสูส
่ นามบิน
พร้อมทาคืนภาษี
นาท่านออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่

TG-937

วันทีเ่ จ็ด
05.35 น.
..

สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

2561

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.

Charming East Europe
(เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน / TG)
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
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25-31 ก.ค. /
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10-16 ต.ค.2561

58,900

57,900

55,900

54,900

52,900

51,900
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พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วมาเดินทาง
ร่วมคณะ ท่านละ

5,900
27,900

5,900
26,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อม
ค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 อัตราค่าเดินทางและตัว
๋ โดยสารนีเ้ ป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนัน
้ หากมีการออกตัว
๋
โดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟน
ั ด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผู้
เดินทางไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้
 การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน
้ จึงขอความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้
เพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนากรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตาม
รายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน
ค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม
่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300
บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว
่ นที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิป
หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่าน
ด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชาระค่าทิปตามที่
โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม
่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอืน
่ ๆ เพิ่มเติมที่เกีย
่ วกับ
วีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงใน
ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบต
ั ิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเติมได้
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงือ
่ นไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
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 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืน
่ ขอวีซ่าทีส
่ ถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวม 15 วัน

- ผูย
้ น
ื่ คาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิว
้ มือ ณ วันนัดหมายยืน
่ คาร้องทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยน
ื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ทศ
ี่ น
ู ย์ยน
ื่ โดยผูย
้ น
ื่ คาร้องต้องชาระ
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เงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย
้ น
ื่ คาร้องชาระเงินด้วยตนเอง
- ผูย
้ น
ื่ คาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั ทีส
่ ด
ุ พร้อมกรอกข้อมูล
เบือ
้ งต้นสาหรับเพือ
่ ใช้ในการทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อม
เบอร์โทร.ทีส
่ ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ
้ ทน ยกเว้น ผูย
้ น
ื่ คาร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ ป็นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษท
ั /กิจการร้านค้า,
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สาเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีผท
ู้ อ
ี่ ายุตากว่
่
า 20 ปี), สาเนา
ทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ , สาเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้ นีท
้ างบริษท
ั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือ
สัญญาซือ
้ ขาย/สัญญากู/้ สัญญาอาชีพพิเศษทีม
่ เี นือ
้ หาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์
การแปลภาษาอังกฤษ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จา่ ยผูย
้ น
ื่ คา
ร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
(ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
ลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก
และเครื่องประดับ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชน
แล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน,
ถือ
o
o
o
o

เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน
หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนา
บัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน

- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
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หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ลา่ สุดไม่ต่ากว่า
15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็น
ภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อ
ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
-

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
o กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ
้ จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CharmingEastEurope Germany-Austria7D/TG Jul,Oct2018

17

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนนาเอกสารส่งยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
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วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
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รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................
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กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
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ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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