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Mono Austria 
** สายการบินอี วี เอ แอร ์บินตรงสู่กรงุเวียนนา *    

ออสเตรีย 6 วนั 3 คืน 

เตม็อ่ิมเท่ียวออสเตรีย ชมพระราชวงัเชิรน์บรนุ 
เดินเล่นในซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลง  

ชมเมือง UnSeen กบัเมืองกราซ  
ชมความงดงามราวภาพวาดกบัทศันียภาพของเซ้นตว์ลูฟ์กงั 

และถ่ายรปูสวยงามในมมุมหาชนของเมืองฮอลสตทั 
ช้อปป้ิงMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet 

     

 บรษิทัฯ น ำทำ่นสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตประเทศออสเตรยี น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 

เวียนนา  เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทีม่เีสน่หท์ัง้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตร ีและ 
ธรรมชำตทิีง่ดงำม แลพระรำชวงัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ  

กราซ  เมอืงหลวงของแควน้สไตเรยี ตอนใตข้องประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำเมอร ์เมอืงทีง่ดงำมทัง้ทำงดำ้น
กำรศกึษำและสถำปัตยกรรมหลำยยุคหลำยสมยั 

ซาลสเบิรก์   เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถำนทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ำ่น
 มำ 

เซ้นตว์ลูฟ์กงั  เมอืงรสีอรท์เลก็ๆ ในหุบเขำรมิทะเลสำบวลูฟ์กงั เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วยงำมโรแมนตคิทีส่ดุเมอืงหนึง่ของ
 ออสเตรยี ตัง้อยูร่มิทะเลสำบวลูฟ์กงัทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขำสงู ทะเลสำบสวยใส และทุง่หญำ้เขยีวขจเีป็นที ่
 ประทบัใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

ฮอลสตทั   อกีเมอืงหนึง่ทีง่ดงำมในแถบยโุรปตะวนัออก และเป็นเมอืงมรดกโลกทีเ่ก่ำแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวำ่ 4,000 ปี 
 และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงำมเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทำงมำกมำย 

พารน์ดอรฟ์ เอ๊ำทเ์ลต็ขนำดใหญ่ทีอ่ยูไ่มไ่กลจำกกรงุเวยีนนำ ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ มำกมำย 

   
ก าหนดการเดินทาง  8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561 
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 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมทุรปราการ 
22.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอี วี เอ แอร ์ เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ R 

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมิู-เวียนนา 
02.20 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์ 

เท่ียวบินท่ี  BR061 
08.35 น. เดนิทางถงึ นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย  จากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมความน าทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงั 
เชรินน์บรนุน์ Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่
ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยโุรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งดว้ยศลิปะในหลายรปูแบบทัง้บารอ็คและรอ็คโคโค หรอื
ศลิปะประยกุตจ์ากทางเอเซยี และยงัมเีครือ่งเรอืนเครือ่งใชต้่างๆ ประดบัอยูอ่ยา่งวจิติรงดงาม รวมทัง้สวน
ภายในพระราชวงัทีส่วยงามไมแ่พท้ีใ่ด ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัพระเจ้าโยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งใหม้ี
ความหรหูราโอ่อ่าเทยีบเทา่กบัพระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศสเป็นพระองคแ์รกแต่พระราชวงัเดมิไดร้บัความ
เสยีหายจากการท าสงครามจงึไดม้กีารก่อสรา้งและบรูณะขึน้มาใหมโ่ดยสถาปนิกประจ าราชส านกัและมกีาร
สานต่อการก่อสรา้งมาโดยตลอดมาเสรจ็สมบรูณ์ในสมยัจกัรพรรดนีิมาเรยี เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวงั
แหง่น้ีมหีอ้งต่างๆ มากมายกวา่ 1,400 หอ้ง สทีีโ่ดดเดน่คอืสเีหลอืงซึง่เป็นสสีญัลกัษณ์แห่งความเรอืงโรจน์
ของระบอบราชาธปิไตยภายใตร้าชวงศฮ์บัสบวรก์ ท าใหเ้วยีนนามคีวามโดดเดน่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นชมเมอืง นครเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุ

เมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและสวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืง
ในอดตีกระจายอยูท่ ัว่เมอืง เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้าสายส าคญัของยโุรป
คอืแมน่ ้าดานูบไหลผา่น เวยีนนาจงึเป็นทัง้ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศ และมี
ความส าคญัในระดบันานาชาต ิโดยเป็นสถานทีต่ ัง้ของหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตหิลายแหง่ อาทิ
เชน่ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) และยงัเป็นทีต่ ัง้ของส านกังานสหประชาชาตทิีส่ามของโลกอกีดว้ย น าทา่นชม
เมอืงเวยีนนาและมเีวลาใหท้า่นเกบ็ภาพความสวยงามทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อนั
งดงาม อาท ิโรงละครโอเปรา่ทีส่รา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869, พระราชวงัฮอฟเบริก์ กลุ่มอาคารทีเ่คย
เป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบรูก์มาตัง้แต่ครสิตศตวรรษที1่3-20, ตกึรฐัสภา ซึง่สรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.
1873-1883, พระราชวงัเบลวาแดร,์ สวนสเตรา๊สแ์ละโบสถเ์ซน้ตส์ตเีฟ่น เป็นตน้ อาท ิพระราชวงัฮบัสเบริก์, 
พระราชวงัเบลวาแดร ์หรอืศาลาวา่การเมอืงของกรงุเวยีนนา เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เวียนนา-ลินซ-์ฮลัสแตท-เซ้นตว์รูฟ์กงั-ซาลสเบิรก์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลินซ ์Linz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ

ออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของเขต Upper Austria อยูท่างตอนเหนือของประเทศรมิฝัง่แมน่ ้าดานูบ เป็น
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เมอืงทีม่คีวามโดดเด่นในดา้นการผลติเหลก็กลา้ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลติภณัฑย์าสบู เมอืงน้ีมกีาร
พฒันาต่อมาเรือ่ยๆ นบัตัง้แต่สมยัโรมนั ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงและเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ทีส่ าคญัในอดตี 

 ต่อมาท าให๎ลนิซ ์กลายเป็นเมอืงหลวงทางวฒันธรรมของทวปียุโรปในปี พ.ศ. 2552 European Capital of 
Culture  น าทา่นชม จตุัรสัเมอืงเก่า Hauptplatz ซึง่มคีวามยาวกวา่ 220 เมตร และกวา้ง 60 เมตร ตรงกลาง
จตุัรสัมเีสาหนิอ่อนสงูถงึ 20 เมตร น าชมเขตเมอืงเก่าทีส่วยงามดว้ยอาคารเก่าแกส่วยงามของโบสถต์่างๆ ใน
สถาปัตยกรรมศลิปะแบบบารอ็ค, รอ็คโคโคแ่ละศาลาวา่การรฐั รวมถงึ มหาวหิารเก่า Alter Dom  จากนัน้น า
ทา่นโดยสารรถโคช้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอลสตทั Hallstatt เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 
ปี ชว่งทีเ่จรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศัน์ทีส่วยงามเป็นที่
หลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกวา่ “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืน
สไตลอ์ลัไพน์ทีเ่ก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยูร่ะดบัพืน้ดนิ บา้งอยูบ่นหน้าผาลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ และบา้นแต่ละ
หลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของถนนซ ีสตราซ ทา่นจะไดช้มจตุัรสั
ประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพกุลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม อสิระใหท้า่น
ไดพ้กัผอ่นนัง่จบิกาแฟ หรอืเดนิเทีย่วชมเมอืง  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองเซ้นตว์ลูฟ์กงั 
St.Wolfgang เมอืงรสีอรท์เลก็ๆ ในหุบเขารมิทะเลสาบวลูฟ์กงั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าทา่น
ชมเมอืงเซนตว์ลูฟ์กงั เมอืงท่องเทีย่วทีส่วยงามโรแมนตคิทีส่ดุเมอืงหน่ึงของออสเตรยี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบวลูฟ์
กงัทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงู ทะเลสาบสวยใส และทุง่หญา้เขยีวขจเีป็นทีป่ระทบัใจของนกัทอ่งเทีย่ว ใหเ้วลา
ทา่นเดนิเล่นถ่ายรปูกบัทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซาลสเบิรก์ 
Salzburg  เมอืงแหง่ศลิปินเพลง ซึง่เป็นสถานทีข่องเดก็อจัฉรยิะโมสารต์ทีเ่พิง่จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 
2006 ทีผ่า่นมา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี   

  ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่  ซาลสเบิรก์-กราซ-เวียนนา  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นชมเมืองซาลสเบิรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปินเพลง และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์

ระดบัโลกอยา่ง The Sound of Music ทีโ่ดง่ดงั รวมถงึยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค 
และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย น าทา่นเดนิขา้มแมน่ ้าซาลสอคัชเ์พือ่เดนิเล่นชมเมอืงเก่าของ 
ซาลสเบิรก์ สูจ่ตุัรสักลางเมอืงเพือ่ถ่ายรปูคูก่บัอนุเสาวรยีโ์มสารต์  ชมมหาวหิารใหญ่กลางเมอืงหรอืมหา
วหิารแหง่เมอืงซาลสเบริก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเรอเนอซองสต์อนปลายต่อบารอ็คตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์ารอ็ค
ยคุแรก โดยสรา้งขึน้ใหมเ่พือ่แทนโบสถห์ลงัเดมิทีถ่กูไฟไหมใหญ่จนเกนิซ่อมแซมและถกูระเบดิสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่2 ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบรูณะใหง้ดงามดงัเดมิ เดนิเล่นบนถนนเกไตรเด ้ทีม่ ี
บา้นเรอืนเรยีงราย ซึง่ถูกสรา้งขึน้ชว่งในศตวรรษที ่15-18 ลกัษณะเดน่คอืมลีานบา้นทีม่หีลงัคาสวยงาม ป้าย
เหลก็ทีบ่่งบอกชื่อรา้นคา้หรอืบา้นเรอืนทีท่ าดว้ยมอืและกรอบหน้าต่างทีเ่ป็นภาพปนูแกะสลกั ปัจจุบนัเป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายและเป็นทีต่ ัง้ของบา้นเกดิของโมสารต์ ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมือ่ปี 2006 ตัง้อยูบ่นถนนเสน้น้ีดว้ย โมสารท์เกดิทีน่ี่และอยูใ่นบา้นเกดิแหง่น้ีมากกวา่ 20 ปี ตอ่มายา้ยไปอยู่
อกีหลงัหนึ่ง บา้นหลงัน้ีจงึถกูดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นเวลาต่อมา ซึง่บา้นหลงัน้ีไดร้บัการออกแบบโดย 
Robert Wilson นกัศลิปะชาวอเมรกินั โดยมกีารออกแบบใหเ้หมอืนกบัตอนทีโ่มสารท์ยงัมชีวีติอยู ่ใหท้า่น
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ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ (เทศบาลเมอืงไมอ่นุญาตใหน้ ารถบสัน านกัทอ่งเทีย่วเขา้ในเขตบรเิวณเมอืงเก่า) สมควร
แก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกราซ โดยผา่น เมืองบาทอิชเชิล Bad Ischl (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) เมอืงชนบทในประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเทราน์ตรงใจกลางของแหลง่มรดกโลกซลัทซค์มัเมอร์
กทูในรฐัอปัเปอรอ์อสเตรยี แมน่ ้าเทราน์ไดแ้ตกสาขา ณ บรเิวณเมอืงน้ีเป็นแมน่ ้าอชิเชลิซึง่ไหลไปลงทะเลสาบ
วลูฟ์กงัทางตะวนัตก ในขณะทีแ่มน่ ้าเทราน์สายหลกักไ็หลไปลงทะเลสาบทะเลสาบเทราน์ทางเหนือ ในอดตี
เมอืงแหง่น้ีเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายเกลอืทีส่ าคญั และเมอืงน้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ ไคเซอรว์ลิลา คฤหาสน์ฤดรูอ้น
สว่นพระองคข์องจกัรพรรดฟิรนัซ ์โยเซฟที ่1 แหง่ออสเตรยี-ฮงัการ ีซึง่ทรงไดร้บัมอบจากพระราชมารดาเป็น
ของขวญัการอภเิษกสมรส เมื่อพระองคม์าเยอืนเมอืงน้ี ถงึกบัตรสัวา่เป็น สวรรคบ์นดนิ ตัง้แต่นัน้มาคฤหาสน์
แหง่น้ีกก็ลายเป็นทีป่ระทบัฤดูรอ้นของพระราชวงศ ์โดยในปัจจุบนักรรมสทิธใินคฤหาสน์หลงัน้ียงัคงตกทอด
กนัในทายาทราชวงศฮ์บัสบ์รูก์-ลอแรน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้น 
สไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าเมอร ์
ศนูยก์ลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมยั ทัง้โกธคิ  เรอแนสซองสแ์ละบารอ็ค อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ
มหาวทิยาลยักราซ มหาวทิยาลยัทีม่คีวามเก่าแก่ทีส่ดุซึง่สรง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1585 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่น ชมเมืองกราซ ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงแหง่ศลิปวฒันธรรมแห่งยุโรปทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งความคลาสสคิของเมอืงเก่าและความทนัสมยัของเมอืงใหมใ่นศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งลงตวัทีส่ดุ เมอื
งกราซยงัเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศออสเตยี เป็นรองเมอืงกรงุเวยีนนาเทา่นัน้ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1999 และยงัไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเมอืง
หลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ.2003 ดว้ย ชมเมอืงทีภ่เูขาเลก็ๆ อยูก่ลางเมอืงทีเ่รยีกวา่ 
Schlossberg หรอื Castle Hill และมแีมน่ ้าเมอรไ์ฟลผา่นเมอืง ยงัเป็นทีต่ ัง้ของหอนาฬกิาเก่าแก่ สญัลกัษณ์
ประจ าเมอืงของเมอืงกราซ และถ่ายรปูกบัป้อมปืนใหญ่ บ่อน ้าโบราณ หอระฆงั รปูปัน้ต่างๆ สะทอ้นถงึ
เรือ่งราวทางประวตัศิาสตรใ์นยุคกลางของเมอืง  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเวียนนา เมือง
หลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิมากทีส่ดุเมอืงหน่ึงของยุโรป สะอาดและ
สวยงามดว้ยศลิปะต่างๆ ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงในอดตีกระจายอยูท่ ัว่เมอืง 
เวยีนนา ยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศออสเตรยี มแีมน่ ้าสายส าคญัของยโุรปคอืแมน่ ้าดานูบไหลผา่น (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองพารน์ดอรฟ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลท็ McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าทเ์ลต็
แหง่แรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ื่อดงั
ต่างๆ จากทุกมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิ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 เป็นตน้ และอื่นๆ อกี
มากมายทีต่่างน าสนิคา้มาลดราคา  (เอา๊ทเ์ลท็ ปิดทกุวนัอาทิตย)์   ** เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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บ่าย มเีวลาใหท้า่นเดนิเล่นย่านถนนคนเดิน Walking Street ใจกลางเมืองเวียนนา ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ 
แบรนดเ์นมเพิม่เตมิพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากก่อนกลบับา้น  

14.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมท าคืนภาษี   
18.35 น.  ออกเดินทางจากกรงุเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR 062  
  บินตรงกลบัสู่ประเทศไทย 
  

วนัทีห่ก   สนามบินสวุรรณภมิู สมทุรปราการ 
10.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561 

 

 

Mono Austria 
(ออสเตรีย 6 วนั 3 คืน / BR) 

8-13 ก.ย.61 20-25 ต.ค.61 
3-8 พ.ย. / 17-
22 พ.ย.61 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 38,500 39,900 37,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 4,900 6,900 4,900 

ทา่นทีม่ตีัว๋เดนิทางอยูแ่ลว้ มาจอยกบัคณะ ทา่นละ 20,900 21,900 19,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดื่ม, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 

พ.ค. 2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ทา่นละ 3,300 บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ทา่นละ 1,500 บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่บรกิารอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได้ 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตออสเตรีย)   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย่ื้นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย่ื้นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและเครือ่งประดบั ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมดุรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบั

สมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า
กวา่ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
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ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


