East Europe Classic
ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน

** บินตรงสู่กรุงเวียนนา **
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ ออสเตรีย สำธำรณรัฐเช็ค สโลวัคและสหพันธรัฐ
เยอรมันี นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงดงำมและเป็
ี่
นทีต่ งั ้ ของพระรำชวังเชิรน์ บรุนทีมี่ ชอื ่ เสียงมำกทีส่ ดุ ของนครเวียนนำและสะท้อนถึง
ควำมงดงำมมังคั
่ งของประเทศออสเตรี
่
ยในอดีต
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลงของเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีม่ ชี อื ่ ดังก้องโลก และยังใช้ฉำกสถำนทีใ่ นกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์”
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ปราก

เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
อิ งโกลสตัดท์ เมืองหนึง่ ทีเ่ ป็ นเมืองในรัฐอิสระของแคว้นบำวำเรียในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบใจ
กลำงแคว้นบำวำเรีย และเป็ นส่วนหนึง่ ของเมืองมิวนิค ทีตั่ ง้ ของชิคเอ๊ำท์เล็ต ทีม่ สี นิ ค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ
มำกมำย
อูลม์
อีกหนึง่ เมืองท่องเทีย่ วทีมี่ ชอื ่ เสียงมากแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของ
นักวิทยาศาสตร์ชอื ่ ดังอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์
ฟุสเซ่น
ตัง้ อยู่ทำงแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่
ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีตั่ ง้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่
การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น ตัง้ อยู่กลำงเทือกเขำแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขำของเยอรมันใต้ ทีต่ งั ้ ของยอดเขำซุกสปิ ตเซ่
ภูเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเยอรมัน
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลงของเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีม่ ชี อื ่ ดังก้องโลก และยังใช้ฉำกสถำนทีใ่ นกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์”

กาหนดการเดิ นทาง

5-11 เม.ย. / 26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 29 พ.ค. - 4 มิ .ย. / 26 มิ .ย. - 2 ก.ค.2561

วันแรก
23.59 น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์
เคาน์เตอร์ R

วันทีส่ อง
02.30 น.

เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)-ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
ออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์
เที่ยวบิ นที่ BR 061
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ
450,000 คน บราติสลาวาตัง้ อยูบ่ นสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและ
ฮังการี เมืองนี้ตงั ้ อยูห่ ่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร นาท่านนังรถผ่
่ านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรง
ละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี
เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภาษาอืน่ ๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์
บูรก์ (เยอรมันและภาษาอังกฤษ) นาท่านถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle
Courtyard) ซึง่ ปราสาทนี้เป็ นอาคารทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตัง้ อยู่บนเนินเขาร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้ าดานูบสร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนัน้ มีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้าง
ใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่ง
ดังในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

08.10 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่
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จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Duo Prague หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

วันทีส่ ี ่
เช้า

ปราก - (สาธารณรัฐเช็ค)-อิ งโกลสตัดท์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่าน เข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้าวัลตาวาอดีต
ทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้า ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่
ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทัง้ ยอดโบสถ์ ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่
สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆมากมาย จากนัน้ มีเวลานาท่านเดินเล่นย่าน จัตรุ สั เมืองเก่า ทีม่ บี รรยากาศคึกคัก
ตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั และ
ให้การยอมรับกันทัวยุ
่ โรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่
งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณทีจ่ ะมีตวั ตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัวโมง
่ จากนัน้ นาท่านเข้าชมเขตของตัว
ปราสาท ทีม่ ี มหาวิ หารเซนต์วิตสั วิหารประจาราชวงศ์ซง่ึ สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ทีป่ ระดับด้วยกระจกสี
แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม ให้ท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศทีส่ วยงามสู่ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของปราคทีส่ ร้างขึน้ ใน
ยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าศิลปิ นต่างๆ นาผลงานมาแสดงและขายให้กบั
นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอิ งโกลสตัดท์ Ingolstadt เมืองหนึ่งทีเ่ ป็ นเมืองในรัฐอิสระของแคว้นบา
วาเรียในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรีย และเป็ นส่วนหนึ่งของ
เมืองมิวนิค และยังเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์สญ
ั ชาติเยอรมันออดี้ ผูผ้ ลิตเครื่องบินป้ องกัน
แอร์บสั และยังเป็ นศูนย์กลางของชุมทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปเมืองนูเรมเบิรก์ อีกด้วย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทีน่ ามาจัดรายการโปรโมชันที
่ ่
Ingolstadt Village Outlet ชิคเอ๊าท์เล็ทใกล้เมืองมิวนิค ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าจากแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ
Asics, Armani, Bally, Boss, Calvin Klein Jeans, Coach, Escada, Fossil, Furla, Guess, Gucci,
Hackett, Lacoste, L’Occitane, MCM, Michael Kors, New Balance, Nike, Puma, Superdry, Samsonite,
Swarovski, Tod’s, The North Face, Versace เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระ
รับประทานอาหารคา่ ในเอ๊าท์เล็ท)
สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั NH Ingoldstadt Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อิ งโกลสตัดท์-อูลม์ -ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอูลม์ Ulm (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมเมืองอูลม์ อีกหนึ่งเมือง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ช่อื
ดังอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์และนักฟิ สกิ ส์ทฤษฏีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ทย่ี งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในคริสตศตวรรษที่ 20 พร้อมชมและถ่ายรูปกับอนุเสาวรียท์ ร่ี ะลึกอัลเบิรต์
ไอน์สไตน์ โดยตัวเมืองตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ในรัฐบาเดิน้ -เวิทเทมเบิรก์ ให้ท่นถ่ายรูป
ภายนอกและชมความงดงามของวิหารอูลม์ เมอร์มนั สเตอร์ Ulm Munster วิหารทีม่ ชี ่อื เสียงและถือว่าเป็ น
โบสถ์ทส่ี งู ทีส่ ดุ ในโลก วัดได้ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร ถูกสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 14 หรือราวๆ ปี ค.ศ.
1377 และสร้งเสร็จเมื่อ 31 พ.ค.1980 ให้ท่านชมย่านมาร์เก็ตสแควร์ ทีต่ งั ้ ของหอสมุดประชาชน, อาคารศาลา
กลางจังหวัดหรือ Town Hall, อาคารโบราณทีถ่ ูกตกแต่งด้วยสีสนั สวยงามและยังเป็ นทีต่ งั ้ ของหอนาฬิกาดารา
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บ่าย

คา่
วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

ศาสตร์ Clock Tower และตลาดของเมือง Market Town ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกจากย่านมาร์เก็ต
ทาวน์ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าและเดิ นเล่นชมเมือง อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen ประเทศเยอรมัน ตัง้ อยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศ
เยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ให้ท่านชมเมืองทีม่ อี ายุมากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกทีเ่ คยมีความรุ่งเรืองใน
อดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้
เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วามน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั และร้านค้าทีต่ กแต่งอย่างมีสไตล์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Euro Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ฟุสเซ่น-การ์มิชพาเท่นเคียร์เช่น-ซุกสปิ ตเซ่ (เยอรมัน)-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิซพาเท่นเคียเช่น Garmisch-Partnkirchen ตัง้ อยู่กลางเทือกเขาแอลป์
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็ นรูป
เขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาทีน่ ่าชมยิง่ และยังเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ ในฤดูรอ้ นและฤดูหนาว เนื่องจากการ์มชิ มีความงามทางธรรมชาติซง่ึ เป็ นภูเขาสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมี
ทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังเป็ นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้าแข็ง และ
ลู่แข่งสกีโอลิมปิ ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านสู่ สถานี รถไฟซุกสปิ ตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟ
ไต่เขาเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอด
สองข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาท่านเปลีย่ นเป็ นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับสู่
ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบน
ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ นัน้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ มือง ซาล์สเบิ รก์ เมืองแห่งศิ ลปิ นเพลง ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลา
ประมาณเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ
250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่านมา นาท่านชมเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงจากการเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์เพลงอมตะ
“มนต์รกั เพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music นาท่านเดินข้ามแม่น้าซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่า
ของซาลสเบิรก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบั อนุเสาวรียโ์ มสาร์ต ทีม่ มี หาวิหารใหญ่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Arena City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิ รก์ -เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางผ่าน
ถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเทีย่ วสายหลักของกรุงเวียนนาทีแ่ วดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่
อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุม่ อาคารที่
เคยเป็ นทีป่ ระทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้างขึน้ ในระหว่างปี
ค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น
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กลางวัน
บ่าย

19.25 น.

วันทีเ่ จ็ด
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์
ฮับสเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับ
อยู่อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวนภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟ
ที่ 1 เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้มคี วามหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์
แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียหายจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดย
สถาปนิกประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย
เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ น
สีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามีความโดด
เด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จากนัน้ นาท่านชมความงาม
ของอาคารสาคัญๆ รอบถนนวงแหวน อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา
พระราชวังหลวง ฯลฯ
จากนัน้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน พร้อมทารีฟันด์ภาษี
ออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นอี วี เอ แอร์ เที่ยวบิ นที่ BR 062
บิ นตรงกลับสู่ประเทศไทย
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

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
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อัตราค่าเดิ นทาง

5-11 เม.ย.2561

ยุโรปตะวันออก คลาสสิ ค 7 วัน / BR (ออสเตรีย-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน)

53,900

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น ท่านละ

อัตราค่าเดิ นทาง

6,500

บาท
บาท

30,900

บาท

26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 29 พ.ค. - 4 มิ .ย. / 26 มิ .ย. - 2 ก.ค.2561

ยุโรปตะวันออก คลาสสิ ค 7 วัน / BR (ออสเตรีย-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น ท่านละ

44,900
6,500

บาท
บาท

25,900

บาท

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,700 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** 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 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 5-7 วันทาการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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 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 7 พ.ย.
2560 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชาระเพิ่ มท่านละ 2,700 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อน
เดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้ าทัวร์ ชาระเพิ่มท่านละ
1,800 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยก
กระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 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
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
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 หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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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.

2.
3.
4.

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
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
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 (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. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

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
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o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
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 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
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 ยของท่านและระบุค วามสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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