Eastern Europe
Wonderful Promotion !!
** การบินไทย บินตรงสูก
่ รุงเวียนนา
เดินทางสบาย
กับ 4 ประเทศดังของกลุ่มยุโรป
ตะวันออก**
ออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกียฮังการี 8 วัน 5 คืน
เที่ยวเวียนนา เมืองสวยงามของออสเตรีย
EasternEuropeWinderdul8D/TG Promotion!!, 17-24Jun, 23-30Jun2018

1

ชมพระราชวังทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงทีส
่ ด
ุ ของเวียนนา
พระราชวังเชิรน
์ บรุน
ล่องเรือแม่นา้ ดานูบในบูดาเปสต์
ชมเมืองเก่าในฮังการี เซนเทนเดร้ และ เอสเตอร์กอม
ชมปราสาทปราคทีง่ ดงามและเรือ
่ งราวทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์
ถ่ายรูปกับพระราชวังครุมลอฟ

พร้อมช้อปปิง้ Parndorf Outlet
บริษัทฯ น้าท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย
เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค และฮังการี น้าท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มี
เสน่ห์ทังทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติที่งดงาม และมีพระราชวังที่มีความงดงามที่สุด
บูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ดินแดนแสนงามของแม่น้าดานูบ ชมเมือง
เก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชม
นครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันลา้ ค่า ริมสองฝั่งแม่น้าดานูบ ใหม่
พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
บราติสลาวา
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตังอยู่รม
ิ ฝั่งแม่น้าดานูบ เป็นเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
เชสกีครุมลอฟ
เมืองโบราณที่มีอายุมาตังแต่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบา
วาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ตังแต่ปี ค.ศ.1992
ปราค
เมืองหลวงแห่งปราค ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพาน
ชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้า
พืนเมืองมากมาย
เอสเตอร์กอม
เมืองหลวงดังเดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13
เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ได้รับสมญาว่า “ราชินแ
ี ห่งดานูบ” อีกเมือง
หนึ่ง เมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสายน้า และเต็ม
ไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ
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เซนเทนเดร้ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ทีต
่ ังอยู่รม
ิ ฝั่งแม่น้าดานูบ ตังอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑล
ที่ตังอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองนีได้รับฉายาว่า
เป็นเมืองศิลปิน

ก้าหนดการเดินทาง
วันแรก

17-24 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย.2561

สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

22.30 น.

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

วันทีส
่ อง

เวียนนา (ออสเตรีย)-ครุมลอฟ-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)

01.20 น.

น้าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการ
บินไทย

07.15 น.

กลางวัน
บ่าย

เทีย
่ วบินที่ TG-936
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนัน
น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนันน้าท่าน
โดยสารรถโค้ช น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเชสกี
ครุมลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตังแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตังเมือง
ของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย
สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
มลอฟก็เจริญขึนเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกตังแต่ปี ค.ศ.1992 ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกปราสาทครุ
มลอฟ ที่ได้รับการเปลีย
่ นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือ
เจ้าของหลายครังหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาททีต
่ ังอยูบ
่ น
เนินเขาในคุ้งน้าวัลตาวา จากนันน้าท่านสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต ตังแต่ยุค
สมัยของกษัตริยช
์ าร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวย
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว
่ โมง) ผ่านชม
ทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค
ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่ม
ยุโรปตะวันออกเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี
การเต้นร้า ภาพยนตร์และละครเวที ทังยังเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม
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ค่า้

วันทีส
่ าม

ยุโรปขนานแท้ เป็นเมืองที่มีความสวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองที่รอดพ้น
จากภัยสงครามในอดีตและได้รับการอนุรก
ั ษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้รับการ
ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านชมความสวยงามของกลุม
่ ปราสาทแห่งกรุงปราค ที่ตังอยู่บนเนินเขา
ริมฝั่ง แม่น้าวัลตาวาอดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่
ท้าการของคณะรัฐบาล น้าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถ
มองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า ทีท
่ ่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาท
ร้อยยอด ที่
ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย น้าท่านเข้าชมเขต
ของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณเดียวกันมีมหา
วิหารเซนต์วต
ิ ส
ั ตังอยูใ
่ นย่าน
ปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส
Matthias of Arras เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งท้าขึนในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์
ผู้สร้างความเจริญ
สูงสุดจนท้าให้เมืองปราค เป็นการสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิคทีไ
่ ด้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์
ประหลาด
มากมายที่ท้าด้วยหินตังอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้าฝน นอกจากนันมหาวิหารแห่งนี
ยังมีห้อง
ส้าหรับสวดมนต์เล็กทีอ
่ ยู่ด้านข้างรอบๆ และสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งของห้อง
สวดมนต์เล็กของเซนต์ เวนเซสลาส คือ
ก้าแพงฝาผนังที่ประดับด้วยพลอยและหิน
ที่มีสีสันสดใสระรานตา นอกจากนีรอบๆ ตัวปราสาทมีจด
ุ ที่น่าสนใจ
อยู่หลาย
แห่งอย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆ ตังอยู่
เรียงราย ซึ่ง
ครังหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านีเคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้า
พระราชวัง ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาท
อันสวยงาม พร้อมสัมผัสกับ
บรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่
ส้าคัญของปราคที่สร้างขึนในยุคของกษัตริยช
์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่
เหล่าศิลปินต่างๆ น้าผลงานมา
แสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าปราคอย่างจุใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
บ่าย
น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัว
่ โมง) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกีย
ที่ตังอยูร่ ิมฝั่งแม่น้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
สโลวัค รวมทังเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมภ
ิ าค ยุโรปกลาง มี
ประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตังอยู่บนสองฝั่งแม่นา้ ดานูบ
ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนีตังอยู่ห่าง
จากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร
ค่า้
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
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น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่

บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านผ่านชม รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ
เนื่องจากเมืองนีเคยตกอยู่ใต้อ้านาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี
เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรช
พอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูรก
์ (เยอรมันและภาษาอังกฤษ) น้าท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard)
ซึ่งปราสาทนีเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตังอยู่บนเนินเขาร็อกกีฮิลล์ ริม
ฝั่งแม่น้าดานูบสร้างขึนตังแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้
เสียหาย จากนันมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อก
ี ครังในปี
1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุม
ของปราสาทแห่งนี สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้

กลางวัน
บ่าย

Szentendre เขตประเทศฮังการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่าน
ชมทัศนียภาพตลอดสองฝั่งทาง น้าชมเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตังอยู่ริมฝั่ง
แม่น้าดานูบ แม่น้าสายส้าคัญที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มี
ประชากรประมาณ 25,000 คน ตัวเมืองตังอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลทีต
่ ัง
อยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ ประมาณ 19
กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองนีได้รบ
ั ฉายาว่าเป็นเมืองศิลปินเพราะ
เป็นเมืองที่เหล่าบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศัยและเปิดบ้านของตน
จ้าหน่ายงานศิลปะ ทังภาพเขียนงานปักผ้า เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบ
เห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น้าท่านชมเมืองทีม
่ แ
ี ม่น้า
ดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจาก
กันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต์ ให้ท่าน
ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ แม่น้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความ
งดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและ
สวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการ
ยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้าแห่งหนึ่งของโลก จากนันน้าท่านชม
เมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ" ด้วย
ความงดงามของสายน้าที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครัง
อยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทาง
ศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครังบรรพกาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สด
ุ ของเมือง
บูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้าค่า ริมสองฝั่ง
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ค่า้

วันทีห
่ า้
(ออสเตรีย)
เช้า

แม่น้าดานูบ ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จต
ั ุรัสวีรชน ซึง่ เป็น
อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึนในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี
แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นทีต
่ ังของรูป
หล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูง
เป็นที่ตังของรูปหล่อผูน
้ ้าของชนเผ่าทัง 7 ทีร่ ่วมกันก่อตังอาณาจักรฮังการี
ขึนเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้อมปราการ
Fisherman’s Bastion ซึ่งสร้างขึนตังแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง
กาเรียน สร้างขึนไว้เพื่อร้าลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้ สียสละชีพ
จากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนีถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบู
ดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้แบบพาโนรามา
มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้าดานูบทีง่ ดงามตรึงตา
ตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกช้าระค่าขึนชมวิวได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์
หากมีเวลา) น้าท่านถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church
ซึ่งโบสถ์นีเคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม
์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์
มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง
สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึนมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นีได้รับ
การขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว รวมทังชม
แม่น้าดานูบแม่น้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของ
อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียง
รายสองฝั่งแม่น้าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็น
เมืองโรแมนติกบนสายน้าแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

บูดาเปสต์-เอสเตอร์กอม (ฮังการี)-พาร์นดอร์ฟ ช้อปปิง้ -เวียนนา
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม Esztergom (ใช้เวลาเดินทาง
ประมราณ 45 นาที) เมืองหลวงดังเดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรืองและล่ม
สลายมาหลายต่อหลายครัง น้าท่านเที่ยวชมเมืองเอสเตอร์กอม ที่ได้รับ
สมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมืองหนึง่ เนื่องจาก ตังอยู่ในลุ่มน้าดานูบ
เป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสายน้า และเต็มไป
ด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ เป็นที่ตังของศาสนสถาน
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หลายแห่ง น้าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้
อย่างสวยงาม น้าท่านชม มหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica)
หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหารเซนต์อดาลเบิรต
์ บาสิลก
ิ า้ ” ศาสนสถานที่ใหญ่
ที่สุดในฮังการี ตัวอาคารในปัจจุบันถูกสร้างขึนเพื่อทดแทนวิหารที่ถูก
ท้าลายโดยกองทัพเติร์กในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ
50 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนันเดินข้ามสะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ สะพานแห่ง
การรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมือง
เอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโวของสโลวัค ชมทัศนียภาพของสองประเทศ
ได้จากบนสะพาน จากนันน้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ
เขตประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว
่ โมง)
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen
Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้
อปปิง้ ใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุม
โลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่ง
บ้าน 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 อีกมากมายทีต
่ ่างน้าสินค้ามาลด

บ่าย

ค่า้

วันทีห
่ ก
เช้า

ราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์) ** เพือ
่ ความสะดวกในการเลือกซือ
สินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งใน
เมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงาม
ด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีต
กระจายอยูท
่ ั่วเมือง เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้าสายส้าคัญของยุโรปคือแม่นา้ ดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทัง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความส้าคัญใน
ระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
จากนันน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn
Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ
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กลางวัน
บ่าย

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม
่ ีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รูปแบบทังบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมี
เครื่องเรือนเครื่องใช้ตา่ งๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทังสวนภายใน
พระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึนตังแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1
เป็นผู้ด้าริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์
ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหาย
จากการท้าสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึนมาใหม่โดยสถาปนิก
ประจ้าราชส้านักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์
ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนีมีห้อง
ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโี่ ดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสญ
ั ลักษณ์
แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ท้า
ให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านชมเมืองเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมสถานที่
ต่างๆ ของเวียนนาอันเป็นที่ตังของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
หลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting
Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตังของส้านักงานสหประชาชาติที่สาม
ของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาทิ
โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึนในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอ
ฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส้านักฮัปสบูรก
์ มาตังแต่
คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึนในระหว่างปีค.ศ.18731883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น
อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของ
กรุงเวียนนา เป็นต้น จากนันให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
ที่ย่านถนนคนเดินและพักผ่อนกับร้านค้าต่างๆ มากมาย ** เพือ
่ ความ
สะดวกในการเลือกซือสินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

14.35 น.

เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
ให้ทา่ นเช็คเอ๊าท์จากทีพ
่ ก
ั พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่าน
เดินทางสูส
่ นามบิน เพือ
่ น้าท่านท้าคืนภาษีและเช็คอินตัว
๋ โดยสาร
ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบิน

ที่ TG937
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วันทีแ
่ ปด
05.35 น.
..

สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่
ใดทีไ
่ ม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า บริษท
ั ฯ ขออนุญาตท้าการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ ทดแทนให้ ทังนีเพือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ

อัตราค่าเดินทาง

17-24 มิ.ย. / 23-30 มิ.ย.2561

Eastern Europe Wonderful Promotion 8 วัน /
TG
(ออสเตรีย-เช็ค-สโลวาเกีย-ฮังการี)
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
ราคาไม่รวมตั๋ว (ส้าหรับท่านที่มีตั๋วอยู่
แล้ว) ท่านละ

23-30 มิ.ย.
61

17-24 มิ.ย.
61

45,300

47,300

43,300

45,300

40,300

42,300

6,900
22,900

8,900
24,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
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ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800
บาท
ช้าระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต้องมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จา้ นวนไม่ตา่้ กว่า 25 ท่าน
และจะต้องช้าระมัดจ้า หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผู้
เดินทางไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้
 ท่านทีต
่ อ
้ งการอยูต
่ อ
่ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าทีท
่ ว
ั ร์ได้ อยูต
่ อ
่ ได้ไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันกลับออกจากยุโรปค่าธรรมเนียท่านละ 4,500 บาท ไม่ยน
ื ยันวันและเวลา
ได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและขึนอยูก
่ บ
ั ตารางการบิน และ
ไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิจารณาจ้านวนวันที่ทา่ นพักด้วย
ว่าท่านอยู่ทไ
ี่ หนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค้าร้องขอวีซา่ กรณีเดินทาง
กับคณะ กรณีการอยูต
่ อ
่ ของผูเ้ ดินทางและไม่ได้ยน
ื่ วีซา่ ทีเ่ ดียวกันกับหมูค
่ ณะ ท่าน
จะต้องด้าเนินการยืน
่ วีซา่ ณ สถานทูตประเทศนันๆ ด้วยตัวเอง
 การด้าเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนันจึงขอความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนี
เพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการด้าเนินการขอวีซา่
อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ
ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตาม
รายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี
และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 มี.ค. 2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผัน
ค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช้าระเพิม
่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ











ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช้าระเพิ่มท่านละ 3,300
บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและ
หัวหน้าทัวร์ ช้าระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่าน
ด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องช้าระค่าทิปตามที่
โรงแรมนันๆ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าอาหารหรือเครื่องดืม
่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอืน
่ ๆ เพิ่มเติมที่เกีย
่ วกับ
วีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าท้าใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงใน
ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบต
ั ิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ
ประกันเพิ่มเติมได้

การช้าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
ส้าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท้าการ มิฉะนันทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจ้าทังหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจ้าค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนันๆ (เงื่อนไขค่ามัดจ้าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
ทังหมด
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 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัดจ้า
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทังหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึนและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จ้านวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พา้ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก้าหนดให้ตา่้ กว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทังนีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทังปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนันๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้
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แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (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
่ ี
อุณหภูมิตา่้
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.

โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืน
่ ขอวีซ่าทีส
่ ถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวม 15 วัน

- ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิวมือ ณ วันนัดหมายยืน
่ ค้าร้องทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยน
ื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท้าการถ่ายใหม่ทศ
ี่ น
ู ย์ยน
ื่ โดยผูย
้ น
ื่ ค้าร้องต้องช้าระ
เงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายส้าเนาเอกสารใดๆ ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องช้าระเงินด้วยตนเอง
- ผูย
้ น
ื่ ค้าร้อง กรุณาส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั ทีส
่ ด
ุ พร้อมกรอกข้อมูล
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เบืองต้นส้าหรับเพือ
่ ใช้ในการท้านัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อม
เบอร์โทร.ทีส
่ ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ
้ ทน ยกเว้น ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ ป็นภาษาไทย อาทิ ส้าเนาหนังสือรับรองบริษท
ั /กิจการร้านค้า,
ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส้าเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีผท
ู้ อ
ี่ ายุตา่้ กว่า 20 ปี), ส้าเนา
ทะเบียนสมรส, ส้าเนาทะเบียนหย่า, ส้าเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ , ส้าเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทังนีทางบริษท
ั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส้าเนาหนังสือ
สัญญาซือขาย/สัญญากู/้ สัญญาอาชีพพิเศษทีม
่ เี นือหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์
การแปลภาษาอังกฤษ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จา่ ยผูย
้ น
ื่ ค้า
ร้องจะต้องช้าระด้วยตนเอง
- กรณียน
ื่ เอกสารเป็นหมูค
่ ณะ ท่านผูส
้ มัครจะต้องส่งเอกสารให้ครบทุกชนิดก่อน
ก้าหนดการยืน
่ หรือก่อนก้าหนดการส่งเอกสาร เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไม่ทา่ นผูส
้ มัครเสียเวลารอ
นานเกินไปทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา่

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตา่้ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่้ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ

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

o ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตา่้ กว่า 15 ปี
- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชน
แล้ว ทางสถานทูตขอส้าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงเบอร์
ั
ทท
ี่ า้ งาน,
ถือ
o
o
o
o

เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื

ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
ส้าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
ส้าเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการท้างาน
หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน
เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท้างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1
ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สา้ เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่้า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทังนีเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชีแจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแจงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนหากความสั
ี
มพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวีซ่านี)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิน

- ใช้ ส้าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของ
ธนาคารใดๆ ถ่ายส้าเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะ
ท้าได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส้าเนาหน้าบัญชีหน้า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส้าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
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หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ลา่ สุดไม่ต่้ากว่า
15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท้าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชีแจงเป็น
ภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อ
ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส้าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ้า เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องท้าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชีแจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
-

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ า้ เนา
o กรณีเด็กอายุตา่้ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแจง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน
โดยคัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ้านง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก้าหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนันจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทังนีจะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนน้าเอกสารส่งยืน
่ ค้าร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนีและกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพือ
่ ป้องกันความ
ผิดพลาดในการสะกดตัวอักษาและเพือ
่ ให้เกิดความสะดวกต่อการท้า
เอกสารออนไลน์ตอ
่ ไป)
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. ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท้านันเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท้างานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ต้าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................
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กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครังนี
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตังแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิวมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิวแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

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

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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