EUROPE CHARMING 3
COUNTRIES
เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ
เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน
เที่ยวเมืองดัง มิวนิค การ์มิช ฟุสเซ่น
ขึน้ เขาซุกสปิตเซ่ ด้วยรถไฟและกระเช้าและทานอาหารบนยอดเขา

เข้าชมปราสาทดังนอยชวานสไตน์ อร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน
ชมเมืองลูเซิรน์ และวาดูซ ราชรัฐแห่งลิคเท่นสไตน์
เที่ยวอินนส์บรูคและซาลสเบิรก์ บ้านเกิดโมสาร์ต
เดินเล่นย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิค

พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงสวยในยุโรป อำทิ บำวำเรียในเยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และทิโรลในออสเตรีย นำท่ำน
เดินทำงสูเ่ 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 ด้วย
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การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น ตัง้ อยู่กลำงเทือกเขำแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขำของเยอรมันใต้ ทีต่ งั ้ ของยอดเขำซุกสปิ ตเซ่
ภูเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเยอรมัน
ฟุสเซ่น
เมืองของแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ น
ทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็ นทีตั่ ง้ ของปราสาท
ดังนอยชวานสไตน์
คัวร์
เมืองใหญ่และเก่าแก่ทสี ่ ดุ เมืองหนึง่ ของสวิส ในเขตอัลไพน์และเป็ นเมืองหลวงของแคว้นเกราบุนเดิ้นในแถบ
ตะวันออกของสวิส และยังเป็ นเมืองเกทเวย์สาหรับเส้นทางในแถบอัลไพน์
ลูเซิ รน์
เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิส (Charming City) และเป็ นทีต่ งั ้ ของทะเลสาบทีม่ คี วามงดงามราวภาพวาด
และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ทีส่ าคัญของนักท่องเทียว
่
วาดูซ
เมืองหลวงแห่งประเทศลิคเท่นสไตน์ มีชอื ่ เรียกเป็ นทางการว่า ราชรัฐลิคเท่นสไตน์ เป็ นอีกประเทศหนึง่ ใน
ทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนติดสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็ นทีน่ ิยมของหมู่นกั เดินทางและนักเล่นกีฬาฤดู
หนาว ล้อมรอบด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา ริมฝั ง่ แม่น้ าไรน์
อิ นน์สบรูค
เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล ดินแดนแห่งหุบเขามีทวิ ทัศน์อนั งดงาม ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและทีเล่
่ นสกีทดี ่ ี
ทีส่ ดุ ในยุโรป มีชอื ่ เสียงในด้านการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้มกี ารจัดกีฬาโอ
ลิมปิ คฤดูหนาวถึง 3 ครัง้
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำน
มำ

กาหนดการเดิ นทาง

15-22 ก.พ.2561

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.50 น.
06.45 น.

กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค-การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางสู่มิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับ
สัมภำระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้ อยู่กลาง
เทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึก
ต่างๆ ยังเป็ นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาทีน่ ่าชมยิง่ และยังเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีน่ ิยม
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดูหนาว เนื่องจากการ์มชิ มีความงามทางธรรมชาติซง่ึ เป็ นภูเขาสูงโอบล้อม
เมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลาน
สเก็ตน้าแข็งและลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านสู่ สถานี รถไฟซุกสปิ ตเซ่
เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชม
ทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาท่านเปลีย่ นเป็ น
กระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความ
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ นัน้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและ
ออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

กลางวัน
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บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

นำท่ำนลงจำกเขำ เพื่อเดินทำงสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมันตัง้ อยู่ทำงแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก
ทีเ่ คยมีควำมรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำ และซือ้ ขำยเกลือมำ
แต่โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำมน่ำรัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงำมของบ้ำนเรือน
ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั และร้ำนค้ำทีต่ กแต่งอย่ำงมีสไตล์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Hirsch หรือระดับเทียบเท่ำ
ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูน่ ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขต
แคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้
จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ นำ
ท่ำนเข้ำชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำยของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำก
สะพำนแมรีจ่ ุดทีถ่ ่ำยรูปกับปรำสำทนี้ได้ดที ส่ี ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสกำร์ดต่ำงๆ ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้
ปรำสำทแห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ด
ให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมน้าตกทีม่ ขี นาดใหญ่และสวยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลา
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทำงตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ เหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองทีส่ วยงำม
เต็มไปด้วยกลิน่ อำยของสถำปั ตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอำคำรสไตล์คลำสสิค เป็ นทีต่ งั ้ ของน้ำตกไรน์
อันโด่งดัง ชมวิว น้าตกไรน์ น้ำตกทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ และสวยทีส่ ดุ ในทวีปยุโรป อยู่ระหว่ำงเมืองเล็กๆ ชื่อ
Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชำฟฮำวเซ่นทำงตอนเหนือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้ำง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีตน้ กำเนิดจำกแม่น้ำไรน์ และเนื่องจำก
กระแสน้ำมีกำลังแรงมำกทำให้ปลำไม่สำมำรถว่ำยข้ำมน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อกี ฝั ง่ หนึ่งได้ นอกจำกปลำไหล
(eels) เท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถไต่ไปตำมก้อนหิน และข้ำมไปยังแม่น้ำไรน์อกี ฝั ง่ หนึ่งได้ น้ำตกไรน์ เป็ นน้ำตกทีม่ ี
ทัศนียภำพทีง่ ดงำมมำก เป็ นแรงบันดำลใจให้ วิลเลียม เวิรด์ สเวิรท์ แต่งกวีถงึ ควำมงำมอันเป็ นอมตะของ
น้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลำประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมือง
ท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีควำมสวยงำม
เหมือนเดิม
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Astoria Lucerne หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม จำกนัน้ ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
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วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ้า
เช้า

ลูเซิ รน์ -คัวร์-วาดูซ (สวิ ตเซอร์แลนด์)-อิ นน์สบรูค (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม เมืองลูเซิ รน์ Lucerne เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว
แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีควำมสวยงำมเหมือนเดิม ชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ ิ งโต และสะพานไม้ชาเพล
สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคำหน้ำจัวด้
่ วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซึง่
ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็ นกำรเล่ำเรื่องรำวประวัตคิ วำมเป็ นมำของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึง่
เดิมใช้เป็ นทีค่ ุมขังนักโทษและเก็บเอกสำรรวมทัง้ ของมีค่ำของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปด
เหลีย่ มทีม่ ฐี ำนเชื่อมติดอยู่กบั สะพำนสร้ำงขึน้ รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมือ่ ปี ค.ศ.
1993 แล้วก็มกี ำรบูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม (ภำพวำดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปมำก) สะพำนชำเพลนี้
ถือเป็ นสะพำนไม้ทเ่ี ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัวร์ Chur หรือเมืองคูร์ เมืองใหญ่
และเก่ำแก่ทส่ี ดุ เมืองหนึ่งของสวิส ในเขตอัลไพน์และเป็ นเมืองหลวงของแคว้นเกรำบุนเดิน้ ในแถบตะวันออก
ของสวิส และยังเป็ นเมืองเกทเวย์สำหรับเส้นทำงในแถบอัลไพน์อกี ด้วย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
ในแถบนี้ให้ท่ำนชมทัศนียภำพงดงำมจับตำของแนวเทือกเขำแอลป์ ทีช่ ำวเมืองสวิสนิยมเดินทำงมำพักผ่อน
ให้ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำทีม่ กี ำรก่อสร้ำงมำตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปด้วยโบสถ์สำคัญหลำยแห่งและ
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ นครวาดูซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงแห่งประเทศลิ คเท่นสไตน์ มี
ชื่อเรียกเป็ นทางการว่า ราชรัฐลิ คเท่นสไตน์ Lichtenstein ถือเป็ นประเทศอีกประเทศหนึ่ง เป็ นประเทศ
เล็กๆ ทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเล อยู่ในทวีปยุโรปกลางมีพรมแดนติดสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย มีขนาดเล็กและ
เต็มไปด้วยภูเขาสูง แต่เป็ นทีน่ ิยมของหมู่นกั เดินทางและนักเล่นกีฬาฤดูหนาว นาท่านชม เมืองวาดูซ เมือง
หลักของราชรัฐแห่งนี้ ชมเมืองทีม่ คี วามงดงาม ล้อมรอบด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าไรน์
แม่น้าทีม่ คี วามยาวและมีความสาคัญทีส่ ดุ ในยุโรป และมีฉากหลังเป็ นปราสาทต่างๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นยอดเขา อาทิ
ปราสาทวาดูซ (ไม่อนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชม) ทีป่ ระทับของเจ้าชายและพระบรมวงศานุ วงศ์แห่งลิคเท่นส
ไตน์ ชมถนนคนเดินชเตดท์เลอ ทีท่ าการรัฐบาล พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ ศาลาว่าการเมืองและร้านอาหารน่ารัก
ต่างๆ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองอิ นนส์บรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่งรัฐทิ โรล เป็ นภำษำเยอรมันทีแ่ ปลว่ำ สะพำนข้ำมแม่น้ำอินน์
ตัง้ อยู่ทำงตะวันตกของประเทศออสเตรีย บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลำงหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ จำกตัว
เมืองอินน์สบรูค สำมำรถมองเห็นยอดเขำสูงลูกต่ำงๆ ได้แก่ นอร์ทเคทเทอ พัทแชร์โคเฟิ ล และแซร์เลส เป็ น
ต้น เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี้มชี ่อื เสียงในด้ำนกำรเป็ นศูนย์กลำงของกีฬำฤดูหนำว เคยเป็ นเจ้ำภำพในกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำวหลำยครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ คฤดูหนำวในปี 1964 และปี 1976 พำรำลิมปิ คฤดูหนำว
ปี 1984 และ ปี 1988 รวมถึงโอลิมปิ คเยำวชนฤดูหนำวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี 2012 ทำให้เมืองอินน์สบรูค
เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้มกี ำรจัดกีฬำโอลิมปิ คฤดูหนำวถึง 3 ครัง้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Ramada Innsbruck Tivoli หรือระดับเทียบเท่ำ
อิ นน์สบรูค-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)-มิ วนิ ค (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินชม เมืองอิ นน์สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขำ เมืองทีม่ ที วิ ทัศน์อนั งดงำม ผสมผสำนแหล่งเพำะปลูก
และทีเ่ ล่นสกีทด่ี ที ส่ี ดุ ในยุโรป ซึง่ ปั จจุบนั ทำรำยได้สงู สุดให้กบั ประเทศ นำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ ทีม่ ี ตาหนัก
หลังคาทองคา ทีม่ อี ำยุร่วม 450 ปี เป็ นสัญลักษณ์ทส่ี ำคัญ ซึง่ เป็ นมุขหลังคำหน้ำต่ำงของตัวอำคำรทีย่ ่นื
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ออกมำ สร้ำงขึน้ ประมำณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์โกธิคตอนปลำย หลังคำทองคำนี้ถูกสร้ำงเพิม่ เติมให้กบั
พระรำชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟ ในกำรฉลองกำรหมัน้ ระหว่ำงพระเจ้ำแม็กซิมเิ ลีย่ นที่ และพระนำงมำเรีย เบียน
กำ สฟอร์ซ่ำบุตรสำวของดยุคแห่งมิลำน หน้ำมุขแห่งนี้ประดับประดำด้วยแผ่นไม้สเ่ี หลีย่ มผืนผ้ำ ชุบทองแดง
จำนวน 3,450 แผ่น เป็ นเฉลียงหน้ำมุขทีม่ ไี ว้สำหรับดูกำรแข่งขันหรือละครทีจ่ ตั ุรสั เบือ้ งล่ำงลงไป และให้ท่ำน
มีเวลำเลือกซือ้ สินค้ำคริสตัลจำกสวำลอฟสกี้ ไม่ว่ำจะเป็ นสร้อยคอ ต่ำงหู กำไล หรือเครื่องประดับอื่นๆ เป็ น
ต้น ล้วนได้รบั กำรออกแบบและจัดแสดงอย่ำงน่ำรักและสวยงำม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิ รก์
Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี
2006 ทีผ่ ่านมา (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านชมเมืองซาลสเบิ รก์ เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์
ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค
และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นาท่านเดินข้ามแม่น้าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ
ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบั อนุ เสาวรียโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหา
วิหารแห่งเมืองซาลสเบิรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บาร็อค
ยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ ี
บ้านเรือนเรียงราย ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม่ หี ลังคาสวยงาม ป้ าย
เหล็กทีบ่ ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท่ าด้วยมือและกรอบหน้าต่างทีเ่ ป็ นภาพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสาร์ทเกิดทีน่ ่แี ละอยูใ่ นบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง่ บ้านหลังนี้ได้รบั การออกแบบโดย
Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นารถบัสนานักท่องเทีย่ วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) สมควร
แก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำร
ธนำคำร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของ
มหำวิทยำลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ และมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองและอร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Holiday Inn Express Munich City West หรือระดับเทียบเท่า
มิ วนิ ค-อิ งกอลสตัดท์-ช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ต-มิ วนิ ค (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158 มีบรรยำกำศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่
สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวม
ห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำท่ำนผ่ำนชม โอลิมปิ คทำวเวอร์ สนำมกีฬำอลิอนั ซ์อรีน่ำ หรืออำคำร
พิพธิ ภัณฑ์บำวำเรียน เป็ นต้น นำท่ำนชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชว์รมู BMW โชว์รมู แห่ง
ใหม่ลา่ สุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลำท่ำนเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึก จำกบีเอ็มและมินคิ เู ปอร์ จำกนัน้ นำท่ำนสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของ
มิ วนิ ค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่
ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ
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กลางวัน
บ่าย

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดม
เป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่
มำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลำเดินทงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของแคว้นบำวำเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดีแ้ ละเครื่องบินแอร์บสั และสินค้ำ
อิเล็คโทรนิคต่ำงๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ของเอ๊ำท์เล็ตดัง ในเครือของ Chic Outlet นำท่ำนสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ต
วิ ลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ Bally,
Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิ ดวันอาทิตย์) (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่
ภายในเอ๊าท์เล็ตตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ทีน่ ครมิวนิค Holiday Inn Express Munich City West หรือ
ระดับเทียบเท่า

13.35 น.

มิ วนิ ค-สนามบิ นมิ วนิ ค (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ให้ท่ำนพักผ่อนและเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นาทางสู่สนามบิ นนครมิวนิ ค
ออกเดิ นทางจากนครมิ วนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG925

วันทีแ่ ปด
06.10 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์
หรือกาณี ที่พกั ตามรายการถูกจองเต็มหมด จะจัดหาโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

15-22 ก.พ.2561

Europe Charming 9 วัน / TG
เยอรมัน-สวิ ตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

59,500

31,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

57,500

31,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

55,500

29,900

7,900
7,900
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและค่าบริ การด้านงานนัดหมายและเอกสารวีซ่า 2,700 บาท / ท่าน**
และยังไม่รวมค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์,ทิ ปคนขับรถ,ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น 1,800 บาท / ท่าน***
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ า
เนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทวั ร์ ตั ๋วโดยสารจะต้องซื้อแยก มีค่าธรรมเนี ยมประมาณ ท่าน
ละ 4,500 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่ออกได้ ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน และหากกรณี ท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ท่านพักด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
กรณี เดิ นทางกับคณะ บริษทั จะทาการยื่นวีซ่าที่สถานทูตที่กาหนดไว้ในรายการทัวร์ แต่หากกรณี ท่านใดอยู่ที่
ประเทศอื่นมากกว่า ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
บริษทั ประกัน ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
22 พ.ย.2560 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและ
เงื่อนไขของสายการบิน
Europe Charming8D,TG (D-CH-A) (MUC-MUC) 15-22Feb2018

7

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และ
ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานนัดหมายและเอกสารวีซ่า ท่านละ 2,700 บาท (ชาระพร้อม
ค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์, ทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 1,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ
ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 น้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มนี ้าดืม่ แจกในระหว่างทัวร์)
 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 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่า
์
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 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
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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.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วันทาการ
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตเยอรมันไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

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 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
- เครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
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o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า
-

กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส

หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
-

กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับ
สมุดอัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชี หากมีการต่อเล่มให้แนบบัญชีเล่มเก่า
พร้อมถ่ายสาเนาหน้าชื่อบัญชีมาด้วย
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
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- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** 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 จะต้อ งมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ 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
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)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

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

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (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)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

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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