Charming East Europe
เที่ยวจัดเต็ม

เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 10 วัน
** การบินไทย บินตรงสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ตกลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง **

ชมบรรยากาศเมืองเก่านูเรมเบิรก์
เที่ยวเมืองน้าแร่ร้อนคาร์โลวีวารี่ เข้าชมหมู่ปราสาทปราค
เดินเล่นเมืองคุทนาโฮราและเชสกีค้ รุมลอฟ
ชมวิวสวยแบบพาโนรามาที่ฮอลสตัท สนุกสนานกับเหมืองเกลือซอลท์วลั เท่น

เข้าชมพระราชวังเชิรน์ บรุน
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
กับการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ เยอรมัน, สำธำรณรัฐเช็ค, สำธำรณรัฐสโลวำเกีย
และออสเตรีย นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
แฟร้งค์เฟิ ร์ต
นูเรมเบิ รก์
ปราก
คาร์โรวีวารี

เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
เมืองเก่ำแก่ทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมอีกแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน และมีควำมงดงำมน่ำรักของอำคำร
บ้ำนเรือน
เมืองหลวงแห่งปรำก ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติก ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำก
เมืองแห่งน้ ำพุรอ้ นและเป็นแหล่งน้ ำแร่ธรรมชำติทอี ่ ุดมไปด้วยคุณค่ำสรรพคุณกำรรักษำโรคต่ำงๆ
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เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 11 อำณำจักรโบฮีเมียและบำวำเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
คุทนาโฮรา
เมืองสำคัญอีกเมืองหนึง่ ในเขตเซ็นทรัลโบฮีเมียน มีควำมสำคัญรองจำกกรุงปรำกและมีควำมสวยงำมไม่แพ้
กรุงปรำกได้รบั กำรจดทะเบียนเข้ำเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1995
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
ฮอลสตัท
เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงำมเป็นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทำงมำกมำย
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ระดับโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยัง
เป็นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อคและได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมี ่ เี สน่ห์ทงั ้ ทำงด้ำนศิล ปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงี ่ ดงำม และมีพระรำชวังทีม่ คี วำมงดงำมทีส่ ดุ

กาหนดการเดิ นทาง

11-20 เม.ย.2562

ปร ับราคาท ัวร ์_ 26 ธ.ค.61

วันแรก
20.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ D

วันทีส่ อง
23.45 น.

สุวรรณภูมิ-แฟร้งค์เฟิ ร์ต-นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-920
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ตรวจรับสัมภำระ นำท่ำนชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทสี่ ุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำง
ยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป นำท่ำนชม จตุรสั กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ
จัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ในเมือง มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำรูปแบบ
สถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์
ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครังที
้ ่ 2 ด้ำนข้ำงก็คอื Frankfurt
City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ซึง่ อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุด
หนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำง
กลำยเป็ น City Hall และถูกเชือ่ มกับอำคำรรอบ ๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600
ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง) อีกหนึ่ง
เมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมันเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึ่ง ผ่ำนชมวิวทิวทัศน์ อนั
งดงำม เมืองเก่ำแก่น้อยใหญ่ทเี่ ต็มไปด้วยปรำสำท วัง โบสถ์ จนกระทั ่งถึง เมืองนูเรมเบิรก์ เมือ งทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐ
บำวำเรีย อันมีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์ในสมัย
สงครำมโลกครังที
้ ส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิ รก์ Nuremberg ทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิ้งระเบิดอย่ำงหนักในปี
1945 จำกสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม ผ่ำนชมเม้ำท์ฮำล์โรงเก็บส่วย

06.00 น.

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ภำษีอำกรในอดีตทีถ่ อื เป็ นอำคำรประวัตศิ ำสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่ำนชมบ้ำนนัสเซำ หนึ่งใน
ตัวอย่ำงบ้ำนขุนนำงชันสู
้ งสมัยยุคกลำงทีไ่ ด้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดีทสี่ ดุ หลังหนึ่ง นำท่ำนแวะถ่ำยภำพ
บริเวณด้ำนหน้ำของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ก่อนนำท่ำนเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรสั กลำงใจเมือง ซึง่ มีตลำด
นัดขนำดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็ นตลำดนัดคริสต์มำสทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของ
ตลำดมีโบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมีนำฬิกำตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจั ่วของโบสถ์พระแม่มำเรีย ตัวนำฬิกำและ
ตุ๊กตำประดับนี้ถูกสร้ำงเพิม่ เติมภำยหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง พระรำชกฤษฎีกำทองคำปี
1356 จำกนัน้ อิสระให้ท่ำน ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน้ ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ ระหว่ำงปี ค.ศ 13891396 ด้วยหินรูปทรงปิ รำมิดยำว 19 เมตร มีลกั ษณะคล้ำยยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชันมี
้ รปู ปั น้
ประดับอยู่รวมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชันบนสุ
้
ดเป็ นรูปปั น้ โมเสสและ 7 นักพยำกรณ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)-คาร์โรวีวารี-่ ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศสำธำรณรัฐเช็คสู่ เมืองคาร์โรวีวารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3.30 ชั ่วโมง) ตัง้ อยู่ทำงฝั ง่ ตะวันตกของสำธำรณรัฐเช็ค เมืองเล็กๆ ท่ำมกลำงหุบเขำอันอุดม
สมบูรณ์ บนสองฝั ง่ แม่น้ ำวัลตำลำ ตัวอำคำรบ้ำนเรือนแต่ละหลังจะมีสสี นั ฉูดฉำดเหมือนสีลูกกวำด สวย น่ ำรัก
สะอำด และมีระเบียบ โดยเฉพำะจุดเด่นของทีน่ ี่คอื แม่น้ ำเทปลำทีป่ ระดับประดำด้วยดอกไม้นำนำพันธุ์ และ
เป็ นเมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้ำนน้ ำแร่รอ้ นและสปำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินชมเมืองอันงดงำมของบ้ำนเรือนทรงคลำสสิค ซึง่ เทศบำลเมืองยังได้จดั แต่งสวนสำธำรณะเพิ่ม
ควำมงำมสง่ำให้แก่ตวั เมืองไว้อย่ำงร่มรืน่ และเป็ นระเบียบ เมืองนี้จงึ มีชอ่ื ไปทั ่วโลกว่ำเป็ นศูนย์กลำงบำบัด
โรคภัยต่ำงๆ มีเจ้ำนำยหลำยพระองค์เคยเสด็จฯ เยือน อำทิ จักรพรรดินีมำเรีย เทเรซำแห่งออสเตรีย พระเจ้ำ
ปี เตอร์มหำรำชแห่งรัสเซีย และพระเจ้ำเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้ทนี่ ี่กลำยเป็ นรีสอร์ตสุขภำพระดับ
โลก มีตำนำนเล่ำว่ำ พระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ ำแร่ทเี่ มืองนี้ในปี ค.ศ.1358 เมือ่ ครังเสด็
้ จออกล่ำ
สัตว์ เจ้ำหมำป่ ำโชคร้ำยทุรนทุรำยวิง่ หนีควำมตำยได้กระโดดลงไปในธำรน้ ำใส เมือ่ พระเจ้ำชำร์ลส์ตำมไป จึง
พบว่ำสำยน้ ำแห่งนี้เป็ นบ่อน้ ำร้อนทีเ่ ต็มไปด้วยแร่ธำตุมำกมำย ใช้บำบัดรักษำบำดแผลหำยได้ จึงได้สถำปนำ
เมืองนี้ขน้ึ เมือ่ ปี ค.ศ.1370 และได้ให้ชอ่ื ตำมพระนำมของพระองค์วำ่ Karlovy ซึง่ หมำยถึง ชือ่ Charles ใน
ภำษำเช็ก และ Vary = Bath รวมแล้วแปลว่ำ ทีอ่ ำบน้ ำของพระเจ้ำชำร์ลส์ ์นั ่นเอง นับตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมำเมือง
คำร์โลวีวำรีจ่ งึ มีชอ่ื เสียงเป็ นอย่ำงมำกในเรือ่ งของบ่อน้ ำแร่ทบี่ ำบัดรักษำโรค ให้ท่ำนได้มโี อกำสชิมและดืม่
น้ ำแร่ทพี่ วยพุ่งขึน้ มำจำกใต้ดนิ ปั จจุบนั ทัง้ เมืองมีน้ ำพุน้ ำแร่รวม 12 แห่ง และน้ ำพุรอ้ นแต่ละแห่งมีคณ
ุ ภำพดี
เยีย่ มแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้คำร์โลวีวำรีย่ งั ได้ชอ่ื ว่ำเป็ นทีช่ ุมนุมของเหล่ำศิลปิ นชือ่ ดังด้วย ไม่วำ่ จะเป็ นเกอเธ่
บำค บีโธเฟน หรือวำกเนอร์ ปั จจุบนั ยังคงมีชอ่ื เสียงด้ำนสปำ ให้ท่ำนเดินเล่นหรือเลือกซื้อแก้วพอร์ซเลนที่
ปำกยื่นยำวคล้ำยกำน้ ำเป็ นของทีร่ ะลึกของเมืองซึง่ กำรดืม่ น้ ำแร่จะต้องใช้แก้วพิเศษชนิ ดนี้โดยเฉพำะ ให้ท่ำน
เดินเล่นชมเมืองชั ่วครูไ่ ปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลุกก้ำและถ่ำยรูปกับภำยนอกของโบสถ์เซ้นต์ปี
เตอร์แอนด์พอลและโบสถ์เซ้นต์แมรี่ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอำณำจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชำร์ลสที่ 4 ได้
สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) ผ่ำน
ชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงจนถึงกรุงปรำค เมืองหลวงแห่งสำธำรณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังที่
ได้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรั ่งพร้อมไปด้วยศิลปะ
ดนตรี กำรเต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถำปั ตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ ี
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ควำมสวยงำมและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อดพ้นจำกภัยสงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ ไว้เป็ นอย่ำงดี
และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1992
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ปราก-คุทนาโฮรา-เชสกี้บโู ยวิ ช (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำก ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำริมฝั ง่ แม่น้ ำวัลตำวำอดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ ำกำรของคณะรัฐบำล นำท่ำนชมวิวสวยบนเนิ นเขำทีส่ ำมำรถ
มองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ ำ ทีท่ ่ำนจะเห็นถึงชือ่ ทีม่ ำของเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะ
เห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเข้ำชมเขตของตัวปรำสำท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิ หาร
เซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำก สร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถำปนิกเอกชำวฝรั ่งเศส
Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทำขึน
้ ในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผสู้ ร้ำงควำมเจริญ
สูงสุดจนทำให้เมืองปรำค เป็ นกำรสร้ำงแบบสถำปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์
ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ ำฝน นอกจำกนัน้ มหำวิหำรแห่งนี้ยงั มีหอ้ ง
สำหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดำ้ นข้ำงรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่ำทึง่ ของห้องสวดมนต์เล็กของ เซนต์ เวนเซสลำส คือ
กำแพงฝำผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรำนตำ นอกจำกนี้รอบๆตัวปรำสำทมีจุดทีน่ ่ำสนใจ
อยู่หลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่ เป็ นห้องแถวร้ำนค้ำเล็กๆ ตัง้ อยู่เรียงรำย ซึง่
ครังหนึ
้ ่งในอดีตห้องแถวเหล่ำนี้เคยใช้เป็ นบ้ำนพักของทหำรยำมเฝ้ ำพระรำชวัง ให้ท่ำนถ่ำยภำพของปรำสำท
อันสวยงำม พร้อมสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ที่
สำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริย์ชำร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ เี่ หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำ
แสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ สี่ นใจ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคุทนาโฮรา Kutna Hora เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในเขตเซ็นทรัลโบฮีเมียน มี
ควำมสำคัญรองจำกกรุงปรำกและมีควำมสวยงำมไม่แพ้กรุงปรำกอีกด้วย เนื่องจำกเป็ นเหมืองแร่เงินของ
ยุโรปมำตัง้ แต่ยุคกลำงมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 250 ปี จึงทำให้เมืองนี้มคี วำมร่ำรวยไม่แพ้กรุงปรำก และยังมีควำม
สวยงำมทำงธรรมชำติและสิง่ ก่อสร้ำงทีเ่ ก่ำแก่ได้รบั กำรจดทะเบียนเข้ำเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ 1995 (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) นำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำอำคำรต่ำงๆ ทีร่ กั ษำควำมสวยงำมไว้จนถึงปั จจุบนั
และถ่ำยรูปภำยนอกกับวิหำรประจำเมือง วิหำรเซ้นต์บำบำรำ ซึง่ สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1388-1905 โดยชำวเมือง
นี้ ทีใ่ ช้เวลำกำรก่อสร้ำงมำนำนกว่ำ 500 ปี จึงแล้วเสร็จ เพื่อแข่งขันกับวิหำรเซ้นต์วติ สั ที่กรุงปรำก เป็ นหนึ่ง
ในอำคำรทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ของเมืองคุทนำโฮรำ วิหำรถูกสร้ำงแบบโบฮีเมียนโกธิคทีน่ บั ว่ำมีควำมสวยงำมและ
สมบูรณ์ทสี่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกีบ้ โู ยวิ ช Ceske Budejovice
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั ่วโมง) เมืองทีใ่ หญ่สดุ และเป็ นเมืองถิน่ กำเนิดเบียร์บดั ไวเซอร์อนั เลื่องชือ่
เนื่องจำกเมืองนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงำนผลิตเบียร์ให้แก่กษัตริย์มำแต่ครังโบรำณ
้
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม จำกนัน้ ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
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เชสกี้บโู ยวิ ช-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-บราติ สลาวา (สาธารณรัฐสโลวาเกีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ Cesky Krumlov เขตประเทศสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 30 นำที) เมืองขนำดเล็กในภูมภิ ำคโบฮีเมียใต้ของประเทศสำธำรณรัฐเช็ค ได้ชอ่ื ว่ำเป็ นไข่มกุ แห่ง
โบฮีเมีย มีชอ่ื เสียงจำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่ เขตเมืองเก่ำนี้ได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ชือ่ เมืองนี้ตงั ้ ชือ่ ขึน้ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมืองมอรัฟสกีครุ
มลอฟ และ ครุมลอฟมอเรเวีย ทีอ่ ยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็ นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรมที่
สำคัญ โดยเป็ นสถำนทีจ่ ดั เทศกำลและงำนรืน่ เริงต่ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี นำท่ำนชมเมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำ
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จำกกำรก่อตัง้ เมืองของตระกูล Rozmberk จนกลำยมำเป็ นของอำณำจักรโบฮีเมียและ
บำวำเรีย สุดท้ำยเมืองก็กลับมำอยู่ในกำรปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึน้
เรือ่ ยๆ จำกกำรทีอ่ ยู่ในเส้นทำงกำรค้ำขำยในอดีตและยังได้รบั กำรยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 ให้ท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกปรำสำทครุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั กำร
เปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลำยยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้ำของหลำยครังหลำยครำแต่
้
กย็ งั คงควำมงดงำมของ
ปรำสำททีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำในคุง้ น้ ำวัลตำวำ ตัวปรำสำทก่อสร้ำงด้วยสถำปั ตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุค
เรอเนสซองซ์และผสมปสำนกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็ นทีอ่ ยู่ของลอร์ดโรเซนเบิรก์ และท่ำนลอร์ดชวำร์
เซนเบิรก์ ผูท้ รงอำนำจในยุคนัน้ ปั จจุบนั เป็ นทีเ่ ก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์แบบย้อนยุคของอังกฤษ สิง่ ทอของ
ชำวเฟลมิช (ชำวเบลเยียมตอนเหนือ) รวมถึงอำวุธทำงประวัตศิ ำสตร์และหอศิลป์ ชม The Castle Complex
คือ หอคอยทรงกลม ทีส่ ำมำรถมองเห็นได้จำกทุกทีใ่ นเมือง และสำมำรถมองเห็นเมืองทัง้ เมืองได้อย่ำงชัดเจน
โดยมีแม่น้ ำวัลตำว่ำ (Vltava) ล้อมรอบไว้เกือบทัง้ หมด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั ่วโมง) นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกีย ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของ
ประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชำกรหนำแน่นทีส่ ุดในภูมภิ ำค ยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ
450,000 คน บรำติสลำวำตัง้ อยู่บนสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและ
ฮังกำรี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
บราติ สลาวา (สาธารณรัฐสโลวาเกีย)-พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนนั ่งรถผ่ำนชม รัฐสภำ,มหำวิทยำลัยโรงละครและสถำบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจำกเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้
อำนำจของหลำยชำติ เช่น ออสเตรีย ฮังกำรี เยอรมัน จึงมีชอ่ื เรียกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำทิ พอซโซนี
(ฮังกำรี) เพรชพอรอค (ภำษำสโลวักเก่ำ) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและภำษำอังกฤษ) นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอก
ปราสาทบราติ สลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ ปรำสำทนี้เป็ นอำคำรทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตัง้ อยู่
บนเนินเขำร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้ ำดำนู บสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย
จำกนัน้ มีกำรก่อสร้ำงเรือ่ ยมำ และมีกำรก่อสร้ำงใหม่อีกครังในปี
้
1956-1964 ซึง่ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพ
อันงดงำมของเมืองได้จำกมุมของปรำสำทแห่งนี้ พร้อมทัง้ เข้ำชมโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน St.Martin’s
Cathedral หรือ Crown Church หรือเรียกว่ำโบสถ์มงกุฏเนื่องจำกรูปทรงกำรก่อสร้ำง โบสถ์น้ีถอื เป็ นโบสถ์
แห่งนิกำยโรมันคำทอลิค ทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1863 ถือเป็ นโบสถ์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ และเก่ำแก่ทสี่ ุดของเมืองบรำ
ติสลำวำ ภำยในก่อสร้ำงด้วยหินอ่อนและยังเป็ นทีเ่ ก็บร่ำงกำยของนักบุญเซ้นต์จอห์นตัง้ แต่ชว่ งสมัยศตวรรษที่
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7 จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้ำแบรนด์ชอ่ื ดังต่ำงๆ จำก
ทุกมุมโลก มีให้เลือกมำกมำยอำทิ เช่น รองเท้ำ เสือ้ ผ้ำ เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้ำน สินค้ำแบรนด์เนม
มำกมำยหลำกหลำยแบรนด์ อำทิ 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 เป็ นต้น และอื่นๆ อีกมำกมำยทีต่ ่ำง
นำสินค้ำมำลดรำคำ (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่าน
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ ี
ควำมโรแมนติกมำกทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ ำสตร์อนั รุง่ เรืองในอดีตกระจำยอยู่ท ั ่วเมือง เวียนนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้ ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
ของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม
ควำมนำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูรอ้ น
แห่งรำชวงศ์ฮบั สเบิร์กทีม่ คี วำมสวยงำมและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระรำชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ำรตกแต่งห้องด้วยศิลปะ
ในหลำยรูปแบบทัง้ บำร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จำกทำงเอเซีย และยังมีเครือ่ งเรือนเครือ่ งใช้ต่ำงๆ
ประดับอยู่อย่ำงวิจติ รงดงำม รวมทัง้ สวนภำยในพระรำชวังทีส่ วยงำมไม่แพ้ทใี่ ด ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้ำ
โยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ำริในกำรสร้ำงให้มคี วำมหรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกับพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรั ่งเศสเป็ น
พระองค์แรกแต่พระรำชวังเดิมได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรทำสงครำมจึงได้มกี ำรก่อสร้ำงและบูรณะขึน้ มำใหม่
โดยสถำปนิกประจำรำชสำนักและมีกำรสำนต่อกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอดมำเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินี
มำเรีย เทเรซ่ำ ในปี 1749 โดยพระรำชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 ห้อง สีทโี่ ดดเด่นคือสีเหลือง
ซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งควำมเรืองโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทำให้เวียนนำมี
ควำมโดดเด่นจนได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เวียนนา-ฮอลสตัท-เหมืองเกลือฮอลสตัท-ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ มี
อำกำศทีแ่ สนบริสทุ ธิ ์และสวยงำมริมทะเลสำบในประเทศออสเตรีย ควำมสวยงำมของเมืองนี้ได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ เรียกได้ว่ำฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลัง
กลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทวิ ทัศน์ที่
สวยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบทีเ่ รียกว่ำ “ซี สตรำซ” See Strasse ระยะทำง
ประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีรำ้ นขำยของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ นพื้นบ้ำนออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้ำนเรือน
สไตล์อลั ไพน์ทเี่ ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั ่นกันเป็ นชันๆ
้ และบ้ำนแต่ละ
หลังล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสนั สวยงำมปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั
ประจำเมืองซึง่ เป็ นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่ วยงำม จำกนัน้ นำ
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ท่ำนเดินทำงสูเ่ หมืองเกลือ Salzwelten Hallstatt เหมืองเกลือทีเ่ ก่ำทีส่ ดุ ในโลกทีม่ อี ำยุมำกว่ำ 7,000 ปี โดย
กำรขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำหรือกระเช้ำไฟฟ้ ำทีม่ คี วำมชันมำก เนื่องจำกเหมืองเกลือแห่ งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขำทีอ่ ยู่สงู กว่ำ
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 838 เมตร ให้ท่ำนรับฟั งเรือ่ งรำวเกีย่ วกับเหมืองเกลือในอดีต และชมเครือ่ งไม้
เครือ่ งมือต่ำงๆ ทีเ่ คยใช้มำก่อนนำมำจัดแสดง และให้ท่ำนเล่นสไลเดอร์ทอี่ ดีตเคยเป็ นทีล่ ำเลียงของต่ำงๆ ใน
เหมืองเกลือ รวมถึงให้ท่ำนชมวิวบนจุดชมวิว Skywalk ซึง่ สร้ำงไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วชมวิวเป็ นลักษณะ
สำมเหลีย่ มยื่นออกไปบริเวณชะง่อนผำ ทีส่ ำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของเมืองนี้ได้แบบพำโนรำมำ
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็ก
อัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำนมำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 นำที)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำทีโ่ รงแรม จำกนัน้ ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
ซาลสเบิ รก์ -เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองซาลสเบิ ร์ก Salzburg เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำ
ภำพยนตร์ระดับโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรม
แบบบำร็อค และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นำท่ำนเดินข้ำมแม่น้ ำซำลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมสวน
มิรำเบล ทีป่ ลูกดอกไม้ไว้มำกมำยในช่วงฤดูใบไม้ผลิต่ำงพำกันออกดอกสวยงำม และเดินชมเมืองเก่ำของ
ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กบั อนุเสำวรีย์โมสำร์ต ชมมหำวิหำรใหญ่กลำงเมืองหรือมหำ
วิหำรแห่งเมืองซำลสเบิรก์ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บำร็อค
ยุคแรก โดยสร้ำงขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัย
สงครำมโลกครังที
้ ่ 2 ถล่มเสียหำย แต่ต่อมำได้รบั กำรบูรณะให้งดงำมดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ ี
บ้ำนเรือนเรียงรำย ซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลำนบ้ำนทีม่ หี ลังคำสวยงำม ป้ ำย
เหล็กทีบ่ ง่ บอกชือ่ ร้ำนค้ำหรือบ้ำนเรือนทีท่ ำด้วยมือและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ ป็ นภำพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ น
ย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ รี ำ้ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำยและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้ำนเกิดของโมสำร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมือ่ ปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสำร์ทเกิดทีน่ ี่และอยู่ในบ้ำนเกิดแห่งนี้มำกกว่ำ 20 ปี ต่อมำย้ำยไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้ำนหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลำต่อมำ ซึง่ บ้ำนหลังนี้ได้รบั กำรออกแบบโดย
Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเทีย่ วเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย อีกครังหนึ
้ ่ง เวีนนำถือเป็ นเมืองทีม่ คี วำม
โรแมนติกมำกทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ ำสตร์อนั รุง่ เรืองในอดีตกระจำยอยู่ท ั ่วเมือง เวีย นนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศออสเตรีย มี
แม่น้ ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง
ของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั ่วโมง) นำท่ำนสูย่ ่านถนน
คนเดิ นหรือ Walking Street ที่ถนนคาร์ทเนอร์ ถือเป็ นย่ำนถนนคนเดินทีม่ คี วำมสำคัญมำกทีส่ ดุ ของเมือง
เวียนนำ อำคำรต่ำงๆ ในบริเวณนี้รอดพ้นจำกกำรถูกทำลำยเมือ่ สมัยสงครำมโลกครังที
้ ่ 2 และได้รบั กำร
ปรับปรุงอีกครังด้
้ วยสไตล์แบบโนเบิล ให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ รวมถึงของทีร่ ะลึกมำกมำย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ ก้า
เช้า

14.35 น.

เวียนนา-สนามบิ นเวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนผ่ำนชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ในเมืองเวียนนำ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติหลำยแห่ง
อำทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum
Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนสหประชำชำติทสี่ ำมของโลกอีกด้วย และอำคำร
สวยงำมสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่อนั งดงำม อำทิ โรงละครโอเปร่ำที่สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1863-1869, รวมถึง
ถ่ำยรูปกับอคำรต่ำงๆ เช่น พระรำชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอำคำรทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของรำชสำนักฮัปสบูรก์ มำ
ตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภำ ซึง่ สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1873-1883, พระรำชวังเบลวำแดร์,
สวนสเตร๊ำส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น, พระรำชวังฮับสเบิรก์ , พระรำชวังเบลวำแดร์ หรือศำลำว่ำกำรเมืองของ
กรุงเวียนนำ เป็ นต้น
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นพร้อมทาคืนภาษี
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-937

วันทีส่ ิ บ
05.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

11-20 เม.ย.2562

Charming East Europe เที่ ยวจัดเต็ม
(เยอรมัน-เช็ค-สโลวาเกีย-ออสเตรีย 10 วัน / TG)
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

ปร ับราคาท ัวร ์_ 26 ธ.ค.61
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

79,900

45,300
45,300
42,300
9,500

76,500
72,300
9,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่ าน
ละ 4,500 บาท หากเปลีย่ นแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่ านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยูท่ ี่ ไหนนานที่ สุด ท่ านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่ านัน้ และท่ านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่ านเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิ รต์ // เวียนนำ-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ , ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ เขตเมืองเก่ำหรือพระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อัน เกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไขของสำย
กำรบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, ค่ำบริกำรอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รำยกำร
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
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o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่อ งจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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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 นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่ มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชือ่
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สำเนำ สมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชือ่ เจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ ถ่ำยสำเนำ ทุกหน้ำ และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชี
หน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่ อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำ
กว่ำ 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุดไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเี่ ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บคุ คลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคูส่ ำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำ
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ ร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
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- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ร ะบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
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 ์
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ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

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

..............................................................................
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 ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................

9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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