Charming East Europe
Germany-Austria 7 Days 4 Nights
ชมบรรยากาศทีงดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พร้อมช้อปปิง McArthurGlen Parndorf Outlet
บริษทั ฯ นําท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและออสเตรีย นําท่านเดินทางสู่
เมืองต่างๆ ทีง% ดงามดังนี&
มิวนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และ
เป็ นเมืองทีใ! หญ่เป็ นอันดับ % ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต! งั ) ของมหาวิทยาลัยที!
ใหญ่ทส!ี ดุ ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด! ที ส!ี ุดด้วย
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต! งั ) อยูใ่ นเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ น
เมืองเก่ามาตัง) แต่ครัง) จักรวรรดิโรมันและเป็ นทีต! งั ) ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต! งั ) ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง! อยูบ่ นเนินเขาสูงทีส! ร้างจากบัญชาของกษัตริย์
ลุดวิคที! 2 และยังเป็ นปราสาทต้นแบบทีว! อลท์ดสี นียไ์ ด้นํามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตนู และ
เป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
อินน์ สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย% วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร% าบลุ่มแม่น&ําอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์และยังเป็ นเมืองทีม% ชี อ%ื เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทังยั
& งเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง&
เบิ รช์ เทชการเด้น เมืองท่องเทีย! วทีส! าํ คัญติดอันดับ 7 ใน 8 ของเส้นทางท่องเทีย! วของประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The
Alpine Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร! !าํ รวยด้วยเหมืองเกลือ ซึง! เริม! ทําการมาตัง) แต่ปี ค.ศ.7F7G
ปจั จุบนั กลายเป็ น สถานทีท! อ่ งเทีย! วยอดนิยม
ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ! ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบกษัตริย์ ซึง! เป็ นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของแคว้นบาวาเรีย มีทศั นียภาพสวยงามจนได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก อีกทัง) อีกทัง) ยังเป็ น
ทะเลสาบทีถ! อื ว่าลึกทีส! ุด นํ)าใสทีส! ดุ และสะอาดทีส! ดุ ในเยอรมนี
ซาลสเบิรก์
เมืองแห่งศิลปินเพลงและสถานทีถ% ่ายทําภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ% ด่งดัง รวมถึง
ยังเป็ นเมืองทีเ% ต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรมแบบบาร็อคและได้รบั การขึน& ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ฮอลสตัท
เมืองมรดกโลกทีเ% ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า B,CCC ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทส%ี วยงามเป็ นทีห% ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ทม%ี เี สน่หท์ งทางด้
ั&
านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติทง%ี ดงาม และมีพระราชวังทีม% คี วามงดงามทีส% ดุ

กําหนดการเดิ นทาง

- ส.ค. / "- ก.ย. / #- ก.ย. / #$ ก.ย. - # ต.ค. /
"- พ.ย. / #- พ.ย. / &-#" พ.ย. / -' ธ.ค.#"$

วันแรก
GG.CC น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันทีส% นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน& B ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข G-J
เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณีทบ!ี างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กําหนดการเดินทางอีกครัง) ก่อนทําการจองตัวโดยสารส่
K
วนตัวของท่าน เนื!องจากรายการทัวร์เป็ นรายการซี
รีแ! ละได้มกี ารดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมือ! เปลีย! นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลีย! นแปลง
เล็กน้อย**

วันที-สอง
CC.LC น.
CM.CL น.

มิวนิ ค-อิ ปซี--ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวังนอยชวานสไตน์-เคมป์ เท่น (เยอรมัน)
นําท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที-ยวบิ นที- TG-924
เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขัน& ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ จากนัน& นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง& อยู่ทางตอนใต้
ั % น&ําอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การ
ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝงแม่
ธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ% หญ่เป็ นอันดับ J ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต% งั & ของ
มหาวิทยาลัยทีใ% หญ่ทส%ี ุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด% ที ส%ี ดุ ด้วย นําท่านชมนครมิวนิค ซึ%งมหานคร
แห่งนี& ก่อตัง& ในคศ.QQLR มีบรรยากาศรืน% รมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุง่ เรือง ไม่
ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นํา
ท่านสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง% มีสงิ% ทีน% ่าชมมากมาย อาทิ
ั&
Mariensaule รูปปนพระแม่
มารีทองคําบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ทีม% จี ดุ เด่นอยู่ทห%ี อนาฬิกาที%
เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุก๊ ตาซึง% จะออกมาเต้นระบํา ให้ชมกันในเวลา QQ โมงเช้าในหน้าหนาว
และเพิม% รอบ L โมงเย็นอีกหนึ%งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง% ดงามทีม% โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่
เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง& บริเวณย่านนี&ยงั มีรา้ นจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชือ% ดังเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน& เมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี- Eibsee (ใช้เวลาเดินทางประมาณ Q.JC ชัวโมง)
%
เมืองท่องเทีย% วเล็กๆ ตัง& อยู่
ใกล้กบั เขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี นําท่านขึนE กระเช้าที-สถานอิ ปซี- สูส่ ถานีซุกสปิ ตเซ่ เพือ%
นําท่านขึน& สูย่ อดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส% งู ทีส% ดุ ในเยอรมัน ให้ทา่ นชืน% ชมทัศนียภาพทีส% วยงามตลอดสอง
ข้างทางจนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ G,CCC เมตร นําท่านไต่ระดับสูร่ ะดับความสูง J,CCC เมตร ให้
เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชืน% ชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่นนั & เป็ นอีก
หนึ%งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย สมควรแก่เวลานําท่านลงจากเขา จากนัน) นําท่าน
เดินทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต! งั ) อยูใ่ นเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรียเป็ นเมืองเก่ามาตัง) แต่ครัง) จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต! งั )

กลางวัน
บ่าย

คํ!า
วันที-สาม
เช้า

ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัวโมง)
!
นําท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึง! อยู่บนเนินเขาสูงทีส! ร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด
วิคที! 2 ทีต! อ้ งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นําท่าน
ชมวิวสวยจากสะพานแมรี จุดทีถ! ่ายรูปกับปราสาทนี)ได้ดที ส!ี ดุ ดังรู
! ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึง! ความ
งามนี)ยงั ทําให้ปราสาทแห่งนี)เป็ นปราสาทต้นแบบทีว! อลท์ดสี นีย์ได้นํามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตนู และเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดินทางไปสูป่ ราสาทบริการด้วยรถชัทเทิล) บัส หาก
รถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง! รถม้าซึง! บริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ
จากนัน) นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเคมป์ เท่น
หากโดยสารขึน) -ลงชําระเพิม! ท่านละประมาณ 7Q ยูโร)
Kempten เมืองใหญ่ทส!ี ดุ ในภูมภิ าคอัลล์กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชือ! ว่าเดิมเป็ นทีต! งั ) รกรากของชาวเคลต์
ก่อนทีภ! ายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเป็ นชุมชนเมืองทีม! คี วามเก่าแก่ทส!ี ุด
ในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ RF นาที)
จากนัน) นําท่านเข้าสูท่ พ!ี กั โรงแรมระดับ % ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ!าทีโ! รงแรม จากนัน) ให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
เคมป์ เท่น(เยอรมัน)-อิ นน์ สบรูค(ออสเตรีย)-เบิ รช์ เทสกาเด้น-โคนิ กซี-(เยอรมัน)-ซาลสเบิรก์
(ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ% รงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอิ นนส์บรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง)
!
เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล เป็ นภาษาเยอรมันทีแ! ปลว่า สะพานข้ามแม่น)ําอินน์ ตัง) อยู่ทาง
ตะวันตกของประเทศออสเตรีย บนทีร! าบลุ่มแม่น)ําอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ จากตัวเมืองอินน์
สบรูค สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลูกต่างๆ ได้แก่ นอร์ทเคทเทอ พัทแชร์โคเฟิ ล และแซร์เลส เป็ นต้น
เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี)มชี อ!ื เสียงในด้านการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว
เคยเป็ นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง) ได้แก่ โอลิมปิ คฤดูหนาวในปี 7W8R และปี 7WG8 พาราลิมปิ คฤดู
หนาว ปี 7WXR และ ปี 7WXX รวมถึงโอลิมปิ คเยาวชนฤดูหนาวทีจ! ดั ขึน) เป็ นครัง) แรกในปี 2Q72 ทําให้เมือง
อินน์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ! ด้มกี ารจัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง % ครัง) ให้ทา่ นเดิ นชมเมืองอินน์
สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขา เมืองทีม! ที วิ ทัศน์อนั งดงาม ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและทีเ! ล่นสกีทด!ี ที ส!ี ดุ ใน
ยุโรป ซึง! ปจั จุบนั ทํารายได้สงู สุดให้กบั ประเทศ นําท่านชมเขตเมืองเก่าทีม! ตี าํ หนักหลังคาทองคํา ทีม! อี ายุ
ร่วม RFQปี เป็ นสัญลักษณ์ทส!ี าํ คัญ ซึง! เป็ นมุขหลังคาหน้าต่างของตัวอาคารทีย! น!ื ออกมา สร้างขึน) ประมาณ
ปี ค.ศ. 7FQQ ในสไตล์โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคํานี)ถกู สร้างเพิม! เติมให้กบั พระราชวังใหม่นอยเออร์
ฮอฟ ในการฉลองการหมัน) ระหว่างพระเจ้าแม็กซิมเิ ลีย! นที! และพระนางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบุตรสาว
ของดยุคแห่งมิลาน หน้ามุขแห่งนี)ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สเ!ี หลีย! มผืนผ้า ชุบทองแดงจํานวน %,RFQ
แผ่น เป็ นเฉลียงหน้ามุขทีม! ไี ว้สาํ หรับดูการแข่งขันหรือละครทีจ! ตั ุรสั เบือ) งล่างลงไป และให้ทา่ นมีเวลาเลือก
ซื)อสินค้าคริสตัลจากสวาลอฟสกี) ไม่ว่าจะเป็ นสร้อยคอ ต่างหู กําไล หรือเครือ! งประดับอืน! ๆ เป็ นต้น ล้วน
ได้รบั การออกแบบและจัดแสดงอย่างน่ารักและสวยงาม
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์ เทชการเด้น Berchtesgaden ตัง) อยู่ในเขตประเทศเยอรมัน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
!
เมืองท่องเทีย! วทีส! าํ คัญติดอันดับ 7 ใน 8 ของเส้นทางท่องเทีย! วของประเทศ
เยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร! !าํ รวยด้วยเหมืองเกลือ ซึง! เริม! ทําการ
ั บนั กลายเป็ นสถานทีท! อ่ งเทีย! วยอดนิยม ให้ทา่ นชมเมืองเล็กๆ น่ารักทีถ! ูกโอบ
มาตัง) แต่ปี ค.ศ.7F7G ปจจุ
ล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติทง!ี ดงามอีกทัง) เป็ นเมืองทีฮ! ติ เลอร์ได้สร้าง
“รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครัง) ที! 2 ปจั จุบนั ยังมีบงั เกอร์ และเครือ! งป้องกันหลงเหลือให้ชม
อยู่ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นย่านใจกลางเมืองทีเ! ต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที!
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนัน) นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ! ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบ
กษัตริย์ ซึง! เป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย นําท่านล่องเรือชม
ความงดงามของทัศนี ยภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ทีส! วยงามจนได้รบั การยกย่องให้เป็น
มรดกโลก อีกทัง) อีกทัง) ยังเป็ นทะเลสาบทีถ! อื ว่าลึกทีส! ดุ นํ)าใสทีส! ดุ และสะอาดทีส! ดุ ในเยอรมนี จึงอนุญาต
ให้เฉพาะเรือพาย และเรือทีใ! ช้ไฟฟ้าเท่านัน) ทีส! ามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลับสูเ่ ขตประเทศออสเตรียอีกครัง& ที% เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึง% เป็ น
สถานทีข% องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตทีเ% พิง% จะฉลองครบรอบ GLC ปี ในปี GCC] ทีผ% ่านมา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ BL นาที)
รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารพืน& เมือง
จากนัน& นําท่านเข้าสูท่ พ%ี กั โรงแรมระดับ J ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิรก์ -ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ% รงแรม
นําท่านชมเมืองซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองทีไ% ด้ชอ%ื ว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานทีถ% ่าย
ทําภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ% ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ% ต็มไปด้วย
สถาปตั ยกรรมแบบบาร็อคและได้รบั การขึน& ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย
นําท่านเดิ นข้ามแม่นํEา
ซาลสอัคช์ เพือ% เดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิรก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพือ% ถ่ายรูปคู่กบั อนุเสาวรียโ์ มสาร์ต
ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิรก์
สร้างขึน& ตัง& แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอน
ปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึน& ใหม่เพือ% แทนโบสถ์หลังเดิมทีถ% กู ไฟไหม้
ใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง& ที% G ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้
งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม% บี า้ นเรือนเรียงราย ซึง% ถูกสร้างขึน& ช่วงในศตวรรษที% QL-QR
ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม% หี ลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กทีบ% ่งบอกชือ% ร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท% าํ ด้วยมือและ
กรอบหน้าต่างทีเ% ป็ นภาพปูนแกะสลัก ปจั จุบนั เป็ นย่านช้อปปิ& งทีม% รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต% งั &
ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ% พิง% ฉลองครบรอบ GLC ปีเมือ% ปี GCC] ตัง& อยู่บนถนนเส้นนี&ดว้ ย โมสาร์ทเกิด
ทีน% %แี ละอยูใ่ นบ้านเกิดแห่งนี&มากกว่า GC ปี ต่อมาย้ายไปอยู่อกี หลังหนึ%ง บ้านหลังนี&จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง% บ้านหลังนี&ได้รบั การออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดย
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มีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ% มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร% ะลึก (เทศบาลเมืองไม่
อนุญาตให้นํารถบัสนํานักท่องเทีย% วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่เมือง
ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ Q ชัวโมง)
%
เมืองเล็กๆ ทีเ% งียบสงบ มีอากาศทีแ% สนบริสทุ ธิ d
และสวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี&ได้รบั การขึน& ทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้ว่าฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ% ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า B,CCC ปี
ช่วงทีเ% จริญรุง่ เรืองทีส% ดุ ในอดีตประมาณปี RCC-BCC ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส%ี วยงามเป็ นที%
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ% รียกว่า “ซี
สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ JCC เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร% ะลึก ทีศ% ลิ ปิ นพืน& บ้าน
ออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ%ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพืน& ดิน บ้างอยู่บน
หน้าผาลดหลันกั
% นเป็ นชัน& ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจําเมืองซึง% เป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ&าพุ
กลางลาน และอาคารบ้านเรือนทีส% วยงาม อิสระให้ทา่ นได้พกั ผ่อนนัง% จิบกาแฟ หรือเดินเทีย% วชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน& เมือง
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ%งในเมืองทีม% คี วามโรแมนติกมาก
ทีส% ดุ เมืองหนึ%งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส% ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั
รุง่ เรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั % อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส%ี ุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น&ําสายสําคัญ
ของยุโรปคือแม่น&ําดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทังศู
& นย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ
และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ B ชัวโมง)
%
รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารพืน& เมืองอิม% อร่อยกับเมนูซโ%ี ครงหมูซอสกระเทียมและซอสบาร์บคี วิ
พร้อมเครือ% งดืม% ไวน์หรือเบียร์หรือซอฟดริงg
จากนัน& นําท่านเข้าสูท่ พ%ี กั โรงแรมระดับ B ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ% รงแรม
นําท่าผ่านชมนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หนึ%งในเมืองทีม% คี วามโรแมนติก
มากทีส% ดุ เมืองหนึ%งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆทีส% ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
อันรุง่ เรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั % องเวียนนายังเป็ นเมืองใหญ่ทส%ี ดุ ในประเทศออสเตรีย มีแม่น&ําสายสําคัญ
ของยุโรปคือแม่น&ําดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทังศู
& นย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ
และมีความสําคัญในระดับนานาชาติ ชมเมืองเวียนนาและมีเวลาให้ทา่ นเก็บภาพความสวยงาม อันเป็น
ทีต% งั & ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และ
ยังเป็ นทีต% งั & ของสํานักงานสหประชาชาติทส%ี ามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปตั ยกรรมเก่าแก่
อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าทีส% ร้างขึน& ในระหว่างปีค.ศ.QR]J-QR]u, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุม่ อาคาร

กลางวัน
บ่าย

วันที-หก
เช้า
QB.JL น.

ทีเ% คยเป็ นทีป% ระทับของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตัง& แต่คริสตศตวรรษทีQ% J-GC, ตึกรัฐสภา ซึง% สร้างขึน& ใน
ระหว่างปี ค.ศ.QRMJ-QRRJ, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟน่ เป็ นต้น อาทิ
พระราชวังฮับสเบิรก์ , พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น จากนัน& นํา
ท่านเข้าชมความนําท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace
พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม% คี วามสวยงามและยิง% ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม% กี าร
ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทัง& บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมี
เครือ% งเรือนเครือ% งใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง& สวนภายในพระราชวังทีส% วยงามไม่แพ้ทใ%ี ด
ซึง% สร้างขึน& ตัง& แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟทีQ%
เป็ นผูด้ าํ ริในการสร้างให้มคี วามหรูหราโอ่อา่ เทียบเท่ากับ
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
%
นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียหายจากการทํา
สงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน& มาใหม่โดยสถาปนิกประจําราชสํานักและมีการสานต่อการ
ก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินมี าเรีย เทเรซ่า ในปี QMBu โดยพระราชวังแห่งนี&ม ี
ห้องต่างๆ มากมายกว่า Q,BCC ห้อง สีทโ%ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง% เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของ
ระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทําให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รบั การขึน& ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.Quu]
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ BL นาที) อิ สระให้ท่านช้อปปิE ง แม็คอา
เธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศ
ออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ)งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชอ!ื ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก
มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ) ผ้า เครือ! งประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
หลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike,
Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors,
Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็ นต้น และอืน! ๆ อีกมากมายที!
ต่างนําสินค้ามาลดราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์)
** เพือ% ความสะดวกในการเลือกซือ& สินค้าให้ทา่ นอิสระอาหารคํ%าตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเวียนนา และนําท่านเข้าสูท่ พ%ี กั โรงแรมระดับ B ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ% รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเช็คเอ๊าท์จากทีพ% กั และนําท่านเดินทางสูส่ นามบินพร้อมทําคืนภาษี
นําท่านออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เทีย% วบินที% TG-937

วันที-เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
CL.JL น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการทัวร์อาจมีการเปลี-ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื-นๆ ที- ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทังE นีE เพื-อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

- ส.ค. / "- ก.ย. / #- ก.ย. / #$ ก.ย. - # ต.ค.
"- พ.ย. / #- พ.ย. / &-#" พ.ย. / -' ธ.ค.#"$

Charming East Europe
(เยอรมัน-ออสเตรีย ' วัน / TG)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

- ส.ค. / - ก.ย. /
- ก.ย. /
ก.ย. - ต.ค.
&,&__

- พ.ย. / - พ.ย. /
- พ.ย. / - ธ.ค.
',&__

เด็กอายุต%าํ กว่า QG ปี พักกับผูใ้ หญ่ Q ท่าน

',&__

",&__

เด็กอายุต%าํ กว่า QG ปี พักกับผูใ้ หญ่ G ท่าน (เสริมเตียง)

",&__

`,&__

พักเดีย% วเพิม% ท่านละ

",&__

,&__

ท่านทีม% ตี วโดยสารอยู
ัz
่แล้วมาเดินทางร่วมคณะ ท่านละ

#',`__

#",`__

ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริการท่ านละ `,`__ บาท
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ ,"__ บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดินทางนี&ตอ้ งมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีเ% ป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ต%าํ กว่า GL ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที
• อัตราค่าเดินทางและตั zวโดยสารนี&เป็ นอัตราราคาพิเศษ ดังนัน& หากมีการออกตั zวโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟนั ด์หรือคืนเงินได้ทกุ กรณี
• กรณีทา่ นทีม% ตี วของสายการบิ
ัz
นอืน% หรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตวโดยสารของทางบริ
ัz
ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
เนื%องจากมีการเกีย% วข้องกับการยืน% วีซ่า ซึง% ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืน% วีซ่าพร้อมคณะได้
• การดําเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน& จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
การยืน% ขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง& นี&เพือ% เป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซ่า
อัตรานีE รวมบริการ
• ค่าตั zวเครือ% งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน& ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ% กั ตามรายการทีร% ะบุ (สองท่านต่อหนึ%งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต% า่ งๆ, ค่าอาหารและเครือ% งดืม% , ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย% วตามรายการทีร% ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม% ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค% อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง% เด็กอายุต%าํ กว่า Q ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน ML ปี วงเงิน
คุม้ ครอง LCC,CCC บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงือ% นไขของบริษทั ประกันฯ)

•

ค่าภาษีน&ํามันเชือ& เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม% กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง% เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที% M
พ.ค.GL]Q หากมีเพิม% เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ&ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม% ตามกฏและเงือ% นไข
ของสายการบิน

อัตรานีE ไม่รวมบริการ
• ค่านํ&าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ%ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที%
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
• ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน% ในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ%ี ดินทางไป-กลับ
พร้อมคณะ ท่านละ Q,LCC บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ% หลือก่อนคณะออกเดินทาง
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง% ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการ
การบริการยกกระเป๋าจะต้องชําระค่าทิปตามทีโ% รงแรมนัน& ๆ เรียกเก็บ
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร% ะบุ เช่น ค่าเครือ% งดืม% และค่าอาหารทีส% งเพิ
ั % ม% เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารหรือเครือ% งดืม% ทีไ% ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จา่ ยอืน% ๆ ทีม% ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ&ามัน, ค่าบริการอืน% ๆ เพิม% เติมทีเ% กีย% วกับวีซ่า หรืออืน% ๆ ทีม% ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
• ค่านํ&าดืม% ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ&าดืม% ระหว่างทัวร์)
• ค่าทําใบอนุญาตทีก% ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน% อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท%ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื&อประกันเพิม% เติมได้
การชําระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ%งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ% หลือจะขอเก็บทัง& หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน& ทางบริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทังหมด
&
d
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกเกิน RF วันทําการแต่ไม่เกิน WQ วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําค่าตั Kวโดยสารของ
|
ท่านนัน) ๆ (เงือ! นไขค่ามัดจําตามทีท! างสายการบินเรียกเก็บ)
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําทัง) หมด
|
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ) หมด
|
• หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน! วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที!
สถานทูตเรียกเก็บ
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั Kวโดยสารเครือ! งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
|
• หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั Kวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงหมด
ั)
|

หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลีย% นแปลงตามความเหมาะสม เนื%องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ% กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
• กรณีทม%ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง& ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ% เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึน&
และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั
d
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ% ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื%องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน% ๆ ทีม% เี หตุทาํ
ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
• บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก%ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื%องจากมีสงิ% ผิดกฎหมายหรือสิง% ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ% มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก% องตรวจ
คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทัง& หมดหรือบางส่วน
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส%ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื%องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก%ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ% าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง% จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส% ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย% วบินล่าช้าหรือยกเลิก
เทีย% วบิน
• ในบางรายการทัวร์ ทีต% อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ&าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต%ํากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
& &ขน&ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
d รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในนํ&าหนักส่วนทีเ% กิน
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ% งการงดสูบบุหรี% บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต% ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดที%
ชัดเจนในเรือ% งการสูบบุหรี% และมีสถานทีโ% ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี% ทังนี
& &เนื%องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
• กรณีทท%ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต% อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย% วในระยะเวลาเกินกว่า B - L ชัวโมง
%
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื%องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั & หมด
• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง& ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที%
สถานทีเ% ข้าชมนัน& ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค% ณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ% ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด% งั กล่าวให้ได้ หรือ
คืนเงินค่าเข้าชมนัน& ๆ ตามเงือ% นไขราคาทีไ% ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน& ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุ
หนึ%งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด% งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงิน
ใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื%องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
• หากช่วงทีเ% ดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง% เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน& ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

เนื!องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย! ว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ % ท่าน / % เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ M เตี ยงเดียว แต่อาจจะได้เป็ น N เตียงใหญ่กบั N เตี ยงพับ
เสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น N ห้องคู่และ N ห้องเดียว กรณี ทีมา M ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ! งปรับอากาศเนื!องจากอยูใ่ นแถบทีม! อี ุณหภูมติ !าํ
กรณีทม!ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน) มากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย! นหรือย้ายเมืองเพือ! ให้เกิดความเหมาะสม
|
โรงแรมในยุโรปทีม! ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ! ป็ นห้องเดีย! วอาจเป็ นห้องทีม! ขี นาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนํ)า ซึง! ขึน) อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน) ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื-นขอวีซ่าที-สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม " วัน
- ผูย้ น!ื คําร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ)วมือ ณ วันนัดหมายยืน! คําร้องทีศ! นู ย์ยน!ื
- วัน เวลา นัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยน!ื
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทําการถ่ายใหม่ทศ!ี นู ย์ยน!ื โดยผูย้ น!ื คําร้องต้องชําระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย้ น!ื คําร้องชําระเงินด้วยตนเอง
- ผูย้ น!ื คําร้อง กรุณาส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเ! ป็ นปจั จุบนั ทีส! ดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ) งต้นสําหรับเพือ! ใช้ใน การทํานัด
หมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ทีส! ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน ยกเว้น ผูย้ น!ื คํา
ร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ! ป็ นภาษาไทย อาทิ สําเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิจการร้านค้า, สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สําเนาสูติ
บัตร (กรณีผทู้ อ!ี ายุต!าํ กว่า 2Q ปี ), สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบียนหย่า, สําเนาใบเปลีย! นชือ! , สําเนาใบเปลีย! นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง) นี)ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สําเนาหนังสือสัญญาซื)อขาย/สัญญากู/้ สัญญา
อาชีพพิเศษทีม! เี นื)อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ! หลีกเลีย! งความผิดพลาดในด้านงานแปล
ค่าใช้จา่ ยผูย้ น!ื คําร้องจะต้องชําระด้วยตนเอง

หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ- กว่า 6 เดือน
•
•
•
•

โดยนับวันเริม% เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน ] เดือนหนังสือเดินทางนี&สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ%ากว่า ]
เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน% คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก%ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต%าํ กว่า J หน้า
หากท่านเปลีย% นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื%องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง% ในการยืน% คําร้องขอวีซ่า
ท่านทีม% ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน& ๆ

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิE ว จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
• ฉากหลังสีขาวเท่านัน& เนื%องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
• รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครือ% งประดับ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ- กว่า " ปี
• ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
• หากเด็กอายุมากกว่า QL ปี แต่ไม่เกิน GC ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติ
บัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที-สามารถติ ดต่อได้ทงั E เบอร์ที-ทาํ งาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส% มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย% นชื%อ กรณีทา่ นทีม% กี ารเปลีย% นชื%อ
สําเนาใบเปลีย% นนามสกุล กรณีท่านทีม% กี ารเปลีย% นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีทา่ นทีห% ย่าแล้ว
หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชีEการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
• กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท% าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน& (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด

การเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
• กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน& (ตัวจริง) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ%ี ริม% ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ 1 ชุด
• กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต%าํ กว่า ] เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

• กรณี ท่านที-เป็ นแม่บา้ น

หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง& นี&เพือ% แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ& จงเกีย% วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
• กรณี ท่านที-ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ& จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ& จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ& งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน&ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน% คําร้องขอวีซ่านี&)

• กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

หลักฐานการเงิ น
• ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชือ% เจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และ
ปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส% ดุ เท่าทีจ% ะทําได้ หรือไม่เกิน QL วันนับจากวันนัดหมายยืน% วีซ่า พร้อมสําเนา
หน้าบัญชีหน้าแรกทีม% ชี อ%ื เจ้าของบัญชี
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม% ชี อ%ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต% ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชี
ั บนั
เงินฝากเป็ นปจจุ
• หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่
ตํ%ากว่า ] เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต%าํ กว่า QL วันนับจากวันนัดหมายยืน% วีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่
มีการเคลือ% นไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ& จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความ
เป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลือ% นไหวเนื%องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอืน% ๆ ตามแต่ละบุคคล
เป็ นต้น
• กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน Q เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอน%ื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจํา เป็ นต้น
• กรณีทเ%ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ%งในการยืน% ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยให้บคุ คล
ในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม% กี ารเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรอง
การเงินพร้อมระบุชอ%ื และความสัมพันธ์ชแ&ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังE นีE เพื-อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียง
พอที-จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ- กลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
กรณี เด็กอายุตาํ- กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
• จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
• หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ% าจจะเกิดขึน& โดยคัดฉบับ
จริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง& แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ% รับรองแก่บุตรด้วย
• หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ% าจจะเกิดขึน& โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงิ
&
นของบิดาเพือ% รับรองแก่บุตรด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทังE กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมชีแ& จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ% ปด้วยและยินดี
ชดเชยค่าเสียหายทีอ% าจจะเกิดขึน& โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง& แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
เพือ% รับรองแก่บุตรด้วย
• กรณี เด็กที-บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ น
ผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ% ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน% คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง&
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
& &ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ% ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม% เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท%ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
d
ของท่าน เนื%องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ% ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด
&
ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ% นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ% ด้ระบุไว้โดยทัง& หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน% วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีทา่ นทีต% อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน% วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน&
จะต้องมายืน% เดีย% วและแสดงตัวทีส% ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม% เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ%ี ะเดินทางไปท่องเทีย% วยัง
ประเทศตามทีร% ะบุเท่านัน& การปฏิเสธวีซ่าอันเนื%องมาจากหลักฐานในการขอยืน% วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน% ขอวี
ซ่าท่องเทีย% ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ% กิดขึน& จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออก
d
เดินทางภายใน GC วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย% นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง& นี&จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เนื- องจากมีผลกับการยื-นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไ% ม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่งยืน% คําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยน%ื หรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย% นแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ GCC บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศกึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

. ชือ-สกุล (ภาษาไทย)..................................................................................................................
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
ชือ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลียนชือหรื อชือ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด ...............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ..............................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน .............................................
*. สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย
/. กรณีทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู ส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล.......................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................
3. ทีอยูป่ ั จจุ บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................
..............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................................................................................................
ทีอยูป่ ั จจุ บนั ปั จจุ บนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
โทรศัพท์บา้ น .....................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
อีเมลล์ ......................................
7. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานั;นเกียวกับอะไร ด้านใด......................................................................
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและทีอยู ท่ ทํี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึ กษา (ภาษาอังกฤษ).........................................................................
.................................................................................................................................................

ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................
โทรศัพท์................................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .......................................
กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน; หรื อระดับการศึ กษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึ กษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................
<. ชือบุคคลทีร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั;งนี; (ระบุ)....................................................................................
?. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน / ปี ทผ่ี านมาหรื อไม่ ไม่เคย เคย (กรณีทเคยให้
ี
ระบุวนั ที)
ตัง; แต่วนั ที...........................ถึงวันที........................... รวม.......... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ; วมือหรื อไม่ ไม่เคย เคย
กรณีทท่ี านเคยได้รับการสแกนนิ; วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที......................................................................
@. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ตัวเอง มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีทมีี ผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกัน
หรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...............................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน ................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่
เดินทางด้วยกัน ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

