Beautiful Bavaria

Austria-Czech-Germany

ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน
** สายการบินอีวีเอ แอร์ บินตรงไป - กลับนครเวียนนา**
ชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ เข้าชม 2 ปราสาทดัง
พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของออสเตรียและเยอรมัน
พระราชวังเชิรน์ บรุน ปราสาทนอยชวานสไตน์
เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกีค้ รุมลอฟ
เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ ารักริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท

พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก ได้แก่ ออสเตรีย,เยอรมันและสำธำรณรัฐเช็ค นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
เวียนนา

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมี ่ เี สน่ห์ทงั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
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ธรรมชำติทงี ่ ดงำม
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 11 อำณำจักรโบฮีเมียและบำวำเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
ปราค
เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพร้อมช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
นูเรมเบิ รก์
เมืองเก่ำแก่ทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมอีกแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน และมีควำมงดงำมน่ำรักของอำคำร
บ้ำนเรือน
มิ วนิ ค
นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็น
เมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีดี่ ทสี ่ ดุ
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครังจั
้ กรวรรดิโรมัน และเป็นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด
วิคที ่ 2 และยังเป็น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นีย์ได้นามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึง่ เป็นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ำ่ น
มำ
ฮอลสตัท
อีกเมืองหนึง่ ทีง่ ดงำมในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี
และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงำมเป็นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย

กาหนดการเดิ นทาง

07-14 ก.ย. / 21-28 ต.ค. / 23-30 พ.ย. / 05-12 ธ.ค.2562

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์สายการบิ นอี วี เอ แอร์
เคาน์ เตอร์ R เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้ องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
02.20 น.

เวียนนา (ออสเตรีย)-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราค
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ นาท่านบิ นตรงสู่นครเวียนนา โดยสายการบิ นอีวีเอ แอร์
เที่ยวบิ นที่ BR061
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ รถโค้ชรอรับและนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky
Krumlov ในเขตประเทศสารณรัฐเช็ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ
และทัศนียภาพงดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมภิ าคโบฮีเมียใต้ของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ค ได้ชอ่ื ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งโบฮีเมีย มีชอ่ื เสียงจากสถาปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมือง
เก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึง่ เขตเมืองเก่านี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ชือ่ เมืองนี้ตงั ้
ชือ่ ขึน้ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และครุมลอฟมอเรเวีย ทีอ่ ยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้

08.35 น.
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เช้า

บ่าย

ของประเทศ และยังเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ โดยเป็ นสถานทีจ่ ดั เทศกาลและงานรืน่ เริงต่างๆ
มากมายในแต่ละปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกีค้ รุมลอฟ เมืองโบราณทีม่ อี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของ
ตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการ
ปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึน้ เรือ่ ยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายใน
อดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1992 ชมเมืองเก่าเชสกี้ครุมลอฟ พร้อมถ่ายภาพภายนอกของปราสาทครุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและ
ต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้าของหลายครังหลายคราแต่
้
กย็ งั คงความงดงามของปราสาททีต่ งั ้ อยู่บน
เนินเขาในคุง้ น้ าวัลตาวา ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุค เรอเนสซองซ์และ
ผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็ นทีอ่ ยู่ของลอร์ดโรเซนเบิรก์ และท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผูท้ รง
อานาจในยุคนัน้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุงปราค Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นคร
หลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็ น
หนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชม กรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจ พรั ่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การ
เต้นรา ภาพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถาปั ตยกรรมยุโรปขนานแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วาม
สวยงามและโรแมนติก รอดพ้นจากภัยสงครามในอดีตและได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีและได้รบั การขึน้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992 นาท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุง
ปราค ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ าการ
ของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นตัวเมืองปราคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ า ทีท่ ่านจะ
เห็นถึงชือ่ ทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย นาท่านเดิน
ชมภายนอกเขตของตัวปราสาท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์วติ สั ตัง้ อยู่ในย่านปราสาทปราค สร้างใน
สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั ่งเศส Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทาขึน้ ใน
สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผสู้ ร้างความเจริญสูงสุดจนทาให้เมืองปราค เป็ นการสร้างแบบสถาปั ตยกรรม
โกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายทีท่ าด้วยหินตัง้ อยู่ บนหลังคาและปากท่อราง
น้ าฝน นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดทีน่ ่ าสนใจอยู่หลายแห่ง อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพ
ของปราสาทอันสวยงาม และชมหอนาฬิกาดาราศาตร์ โดยทุกๆ ชั ่วโมงตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. เมือ่
ถึงเวลาทีน่ าฬิกาบอกเวลา จะมีหน้าต่างเล็กๆ สองบานเปิ ดออก ขบวนตุ๊กตารูปปั น้ ทีเ่ ป็ นสาวกพระเยซูจะพา
กันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถบอกเวลาได้ทงั ้ วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศี
อีกด้วยซึง่ ถูกสร้างขึน้ มากว่า 600 ปี มาแล้ว พร้อมให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่
ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ทสี่ าคัญของปราคทีส่ ร้างขึน้ ในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ น
สถานทีท่ เี่ หล่าศิลปิ นต่างๆ นาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ สี่ นใจ ** เพื่อความสะดวก
ในการเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ Nuremberg ในเขตประเทศ
เยอรมัน อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่ง เมือง
ทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์
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ในสมัยสงครามโลกครังที
้ ส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30
ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
นูเรมเบิ รก์ -อิ งกอลสตัดท์-มิ วนิ ค (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิ รก์ ทีม่ อี ายุกว่า 900 ปี ซึง่ ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จาก
สัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทาการบูรณะขึน้ มาใหม่ให้งดงามดังเดิม นาท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของ
โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจัตุรสั กลางใจเมือง ซึง่ มีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง อันถือเป็ นตลาดนัด
คริสต์มาสทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือมีนาฬิกา
ตุ๊กตาไขลานทีห่ น้าจั ่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิม่ เติมภายหลังในปี
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของ
น้ าพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิ รามิดยาว 19 เมตร มีลกั ษณะ
คล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชันมี
้ รปู ปั น้ ประดับอยู่รวมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชันบนสุ
้
ดเป็ นรูปปั น้
โมเสสและ 7 นักพยากรณ์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอิ กอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลาเดินทง
ประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าดานูบ เป็ นแหล่งผลิต
รถยนต์ออดีแ้ ละเครือ่ งบินแอร์บสั และสินค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ นาท่านสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิ ลเลจ
Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ทมี่ สี นิ ค้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ Bally, Burberry,
Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face,
Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
นาท่านเดินทางสูน่ ครมิ วนิ ค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)
ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้ าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การเงิน การธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ น
ทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี่ ดุ ด้วย นาท่านชมนครมิ วนิ ค ซึง่ มหา
นครแห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158 มีบรรยากาศรืน่ รมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุง่ เรือง
ไม่วา่ แบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นา
ท่านสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน Marian Platz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่าชมมากมาย อาทิ
Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทหี่ อนาฬิกาทีเ่ รียกว่า
Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึง่ จะออกมาเต้นระบา ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิม่
รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงามทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคูเ่ ป็ นสัญลักษณ์
อีกทัง้ บริเวณย่านนี้ยงั มีรา้ นจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังเรียงรายอยู่ มากมาย
** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารกลางคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มิ วนิ ค-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนีตดิ กับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครังจั
้ กรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชั ่วโมง) จากนัน้ นาท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” Neuschwanstein Castle ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูง
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ทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ทีต่ อ้ งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ น
คนโปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรีจ่ ุดทีถ่ ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดที สี่ ดุ ดั ่งรูปโปสเตอร์
โปสการ์ดต่างๆ ซึง่ ความงามนี้ยงั ทาให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นีย์ได้นามาสร้างเป็ น
ปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์ดว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริ การ
ด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริ การด้วยกรณี ใดๆจะต้องใช้การเดิ นเท้าแทนหรือนั ่งรถม้าซึ่ง
บริ การรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริ การ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่ มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่
เพิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ า่ นมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) นาท่านชมเมืองซาล
สเบิ รก์ เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The
Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นาท่านเดินข้ามแม่น้ าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั
กลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคูก่ บั อนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิรก์ สร้างขึน้
ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพื่อแทน
โบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครังที
้ ่ 2 ถล่มเสียหาย จากนัน้
ให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ บี า้ นเรือนเรียงราย ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่น
คือมีลานบ้านทีม่ หี ลังคาสวยงาม ป้ ายเหล็กทีบ่ ง่ บอกชือ่ ร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท่ าด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่
เป็ นภาพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ นย่านช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านเกิดของโม
สาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมือ่ ปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นารถบัส
นานักท่องเทีย่ วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) ** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระ
อาหารกลางคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิ รก์ -ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของ
นักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) ให้ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก
ทีศ่ ลิ ปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเี่ ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน
บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั ่นกันเป็ นชันๆ
้ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั
สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วย
น้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนั ่งจิบกาแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ุด
เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุง่ เรือง
ในอดีตกระจายอยู่ท ั ่วเมือง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ าสายสาคัญของยุโรป
คือแม่น้ าดานูบไหลผ่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) จากนัน้ นาท่านสูย่ ่านถนนคนเดิ นหรือ
Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร์ ถือเป็ นย่านถนนคนเดินทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดของเมืองเวียนนา
อาคารต่างๆ ในบริเวณนี้รอดพ้นจากการถูกทาลายเมือ่ สมัยสงครามโลกครังที
้ ่ 2 และได้รบั การปรับปรุงอีก
ครังด้
้ วยสไตล์แบบโนเบิล ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ รวมถึงของทีร่ ะลึกมากมาย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
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18.35 น.
วันทีแ่ ปด
10.00 น.

เวียนนา-สนามบิ น (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่ง
ราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะใน
หลายรูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครือ่ งเรือนเครือ่ งใช้ต่างๆ
ประดับอยู่อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวนภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใี่ ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้า
โยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้มคี วามหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั ่งเศสเป็ น
พระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียหายจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่
โดยสถาปนิกประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินี
มาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโี่ ดดเด่นคือสีเหลือง
ซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามี
ความโดดเด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่าน เข้าชมมหาวิ หารเซ้นต์สตีเฟ่ น St.Stephens Cathedral หรือในภาษาเยอรมันว่า ชเตฟานส์ดอม
Stephansdom เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิก เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่ พระเจ้าคาร์ลที่ 6
โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน มีเอกลักษณ์เด่นคือยอด
ปลายแหลมของสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ตัวโบสถ์ของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น มีขนาดใหญ่ ทรงสูง หลังคามุง
ด้วยกระเบือ้ งเคลือบกว่า 230,000 แผ่นและโมเสคทีเ่ ป็ นรูปนกอินทรีสองหัวอันโดดเด่น โดยส่วนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุด
ของโบสถ์คอื กาแพงทางทิศตะวันตก ซึง่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1237 จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร
รัฐสภา ซึง่ ใช้เป็ นทีป่ ระชุมสภาออสเตรียมานับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟ
รันซ์ โยเซฟ เป็ นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส่ ดุ หลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน Ringstrasseโดยสถาปนิกออกแบบ
อาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมฟื้ นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั น้ และห้องโถงต่างๆภายในอาคาร
ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยรูปปั น้ เทพและทูตสวรรค์กว่า 100 องค์ รวมถึงรถม้าทาศึกขนาดใหญ่สคี่ นั บน
หลังคา บริเวณด้านหน้าเป็ นทีต่ งั ้ ของน้ าพุพลั ลัสอะธีน่าอันโด่งดัง โดยมีเทพีอะธีนายืนเด่นเป็ นสง่า เสริมด้วย
รูปปั น้ อื่นๆ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็ นเขตแคว้นต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรียและจักรวรรดิฮงั การี
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบินเวียนนา
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นอีวีเอแอร์ เที่ยวบิ นที่ BR062
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

07-14 ก.ย. / 21-28 ต.ค. / 23-30 พ.ย. / 05-12 ธ.ค.2562

อัตราค่าเดิ นทาง

Beautiful Bavaria 8 D
(ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน) 8 วัน / BR

7-14 ก.ย. / 21-28 ต.ค. /
23-30 พ.ย.62

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

44,500

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

6,900
27,500

5-12 ธ.ค.62

44,500
6,900
25,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทกุ กรณี
กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ , ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
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 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอี่ ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26
เม.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงือ่ นไขของ
สายการบิน
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหาก
ต้องการการบริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิก 60- 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัด
จาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทมี่ กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ 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 น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั 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 มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.

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 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.

โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ล ะห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

Beautiful Bavaria (Austria-Czech-German)8D/BR, Sep-Dec 2019

10

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมกรอกข้อมูล
เบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้
ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ 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 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุ ณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชือ่
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
วันเริม่ ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน พร้อมระบุวนั ลาและประเทศทีเ่ ดินทางตามรายการทัวร์ โดยเอกสารต้อง
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทางานกับหน่ วยงาน หรือ องค์กร พร้อมระบุวนั ลาและประเทศทีเ่ ดินทางตาม
รายการทัวร์ โดยเอกสารต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่าพร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้ า
ย้อนนหลัง 6 เดือนและปรับสมุดอัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าบัญชีหน้ า
แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุ ผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุ คลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
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o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับผูป้ กครองอื่นโดยระบุความสัมพันธ์และมีเอกสารชีแ้ จงความสัมพันธ์แนบโดยมีเนื้อหายินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
และจดหมายชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุความสัมพันธ์เป็ นภาษาอังกฤษจากบิดาและมารดา รวมถึงผูป้ กครอง
ทีเ่ ดินทางไปด้วยท่านนัน้ ๆ
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
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หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

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

...........................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / 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. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ออกให้โดยสถานทูต.......................................ตัง้ แต่วนั ที่
.......................... รวม

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

ถึงวันที่

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รบั การสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
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ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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