Charming East Europe
Germany-Austria
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา
ไม่ย้อนเส้นทาง **
เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่
เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
บริษทั ฯ นาท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและออสเตรีย นาท่านเดินทางสูเ่ มือง
ต่างๆ ทีง่ ดงามดังนี้
มิ วนิ ค
นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ ด้วย
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โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุด
วิคที ่ 2 และยังเป็ น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
อิ นน์สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้ าอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้
เบิ รช์ เทชการเด้น เมืองท่องเทียวที
่ ส่ าคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเทีย่ วของประเทศเยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine
ั บนั กลายเป็ น
Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร่ า่ รวยด้วยเหมืองเกลือ ซึง่ เริม่ ทาการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1517 ปจจุ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยม
ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบกษัตริย์ ซึง่ เป็ นทะเลสาบในหุบเขา อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
แคว้นบาวาเรีย มีทศั นียภาพสวยงามจนได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก อีกทัง้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบทีถ่ อื
ว่าลึกทีส่ ดุ น้ าใสทีส่ ดุ และสะอาดทีส่ ดุ ในเยอรมนี
ซาลสเบิ รก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลงและสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยัง
ั
เป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปตยกรรมแบบบาร็
อคและได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ฮอลสตัท
เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เวียนนา
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติทงดงาม
ี่
และมีพระราชวังทีม่ คี วามงดงามทีส่ ดุ

กาหนดการเดิ นทาง

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561

วันแรก
21.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D

วันทีส่ อง
00.20 น.
07.05 น.

มิ วนิ ค-อิ ปซี-่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-พระราชวังนอยชวานสไตน์-เคมป์ เท่น (เยอรมัน)
นําท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระ จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทางตอนใต้
ั ่ น้ําอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร
ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝงแม่
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิ ทยาลัย
ที่ใหญ่ ท่สี ุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีท่สี ุดด้วย นํ าท่านชมนครมิ วนิ ค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตัง้
ในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบ
เรอเนซองส์คลาสสิคหรือ แบบสมัยใหม่ และเป็ น แหล่งรวมห้างสรรพสินค้า อันทันสมัยมากมาย นํ าท่านสู่
บริเวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปนั ้
พระแม่ มารีท องคําบนเสาสูง ศาลาว่า การเมืองใหม่ ที่มีจุด เด่ น อยู่ท่หี อนาฬิก าที่เ รีย กว่า Glockenspiel
มีระฆังและตุ๊กตาซึง่ จะออกมาเต้นระบํา ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีก
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หนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มโี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณ
ย่านนี้ยงั มีรา้ นจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอิ ปซี่ Eibsee (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ตัง้ อยู่ใกล้
กับเขาซุกสปิ ตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี นําท่านขึ้นกระเช้าที่ สถานอิ ปซี่ สู่ สถานี ซุกสปิ ตเซ่ เพื่อนํา
ท่านขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอดสองข้าง
ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นําท่านไต่ระดับสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่าน
เดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่นนั ้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดน
ทางธรรมชาติข องเยอรมัน และออสเตรีย สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า นลงจากเขา จากนั น้ นํ า ท่ า นเดิน ทาง
เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี
ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นที่ตงั ้ ของปราสาทของ
กษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านเข้า
ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ทีต่ ้องการสร้าง
ปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นําท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่
จุดทีถ่ ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดที ส่ี ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึง่ ความงามนี้ยงั ทําให้ปราสาทแห่งนี้เป็ น
ปราสาทต้ น แบบที่ว อลท์ดีสนี ย์ไ ด้นํ า มาสร้า งเป็ น ปราสาทในภาพยนตร์ก าร์ตู น และเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข อง
บริษัทดิสนีย์ดว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริ การด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริ การด้วยกรณี
ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริ การรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริ การ หากโดยสารขึ้น
ลงชาระเพิ่ มท่านละประมาณ 10 ยูโร) จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเคมป์ เท่น Kempten เมืองใหญ่ทส่ี ุด
ในภูมภิ าคอัลล์กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาวเคลต์ ก่อนทีภ่ ายหลังจะถูกปกครอง
โดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเป็ นชุมชนเมืองที่มคี วามเก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที)
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั My Parkhotel Kempten หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เคมป์ เท่น (เยอรมัน)-อิ นน์สบรูค (ออสเตรีย)-เบิ รช์ เทสกาเด้น-โคนิ กซี ่ (เยอรมัน)ซาลสเบิ รก์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอิ นนส์บรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงแห่งรัฐทิ โรล เป็ นภาษาเยอรมันทีแ่ ปลว่า สะพานข้ามแม่น้ําอินน์ ตัง้ อยู่ทางตะวันตก
ของประเทศออสเตรีย บนที่ราบลุ่มแม่น้ํ า อินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ จากตัว เมือ งอินน์ สบรูค
สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลูกต่างๆ ได้แก่ นอร์ทเคทเทอ พัทแชร์โคเฟิ ล และแซร์เลส เป็ นต้น เมืองอินน์
สบรูคแหน่งนี้มชี ่อื เสียงในด้านการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฤดูหนาวหลายครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ คฤดูหนาวในปี 1964 และปี 1976 พาราลิมปิ คฤดูหนาว ปี 1984 และ
ปี 1988 รวมถึงโอลิมปิ คเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี 2012 ทําให้เมืองอินน์สบรูค เป็ นเมืองแรก
ของโลกทีไ่ ด้มกี ารจัดกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 3 ครัง้ ให้ท่านเดินชม เมืองอิ นน์ สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขา
เมืองทีม่ ที วิ ทัศน์อนั งดงาม ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและทีเ่ ล่นสกีทด่ี ที ส่ี ดุ ในยุโรป ซึง่ ปจั จุบนั ทํารายได้สงู สุด
ให้กบั ประเทศ นํ าท่านชมเขตเมืองเก่า ที่มี ตาหนักหลังคาทองคา ที่มอี ายุร่วม 450 ปี เป็ นสัญลักษณ์ ท่ี
สําคัญ ซึ่งเป็ นมุขหลังคาหน้ าต่ างของตัว อาคารที่ย่ื นออกมา สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์
โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคํานี้ถูกสร้างเพิม่ เติมให้กบั พระราชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟ ในการฉลองการหมัน้
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ระหว่ า งพระเจ้ า แม็ก ซิมิเ ลี่ย นที่ และพระนางมาเรีย เบีย นกา สฟอร์ ซ่ า บุ ต รสาวของดยุ ค แห่ ง มิล าน
หน้ามุขแห่งนี้ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สเ่ี หลีย่ มผืนผ้า ชุบทองแดงจํานวน 3,450 แผ่น เป็ นเฉลียงหน้ามุขทีม่ ี
ไว้สํา หรับ ดู ก ารแข่ ง ขัน หรือ ละครที่จ ัตุ ร ัส เบื้อ งล่ า งลงไป และให้ท่ า นมีเ วลาเลือ กซื้อ สิน ค้า คริส ตัล จาก
สวาลอฟสกี้ ไม่ว่าจะเป็ นสร้อยคอ ต่างหู กําไล หรือเครื่องประดับอื่นๆ เป็ นต้น ล้วนได้รบั การออกแบบและ
จัดแสดงอย่างน่ารักและสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิ รช์ เทชการเด้น Berchtesgaden ตัง้ อยู่ในเขตประเทศเยอรมัน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเที่ยวที่สําคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศ
เยอรมันหรือเส้นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองทีร่ ่าํ รวยด้วยเหมืองเกลือ ซึง่ เริม่ ทําการมา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1517 ปจั จุบนั กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยม ให้ท่านชมเมืองเล็กๆ น่ารักทีถ่ ูกโอบล้อมโดย
เทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติทง่ี ดงามอีกทัง้ เป็ นเมืองทีฮ่ ติ เลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี”
อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปจั จุบนั ยังมีบงั เกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่ อิสระให้ท่าน
เดินเล่น ย่า นใจกลางเมือ งที่เต็มไปด้ว ยศิลปะการสร้างอาคารในรูป แบบบาวาเรีย ตอนบนที่มีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิ กซี ทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบกษัตริย์ ซึง่ เป็ น
ทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย นาท่านล่องเรือชมความงดงามของ
ทัศนี ยภาพรอบทะเลสาบ Konigsee Lake ทีส่ วยงามจนได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก อีกทัง้ อีกทัง้ ยัง
เป็ นทะเลสาบทีถ่ อื ว่าลึกทีส่ ดุ นํ้าใสทีส่ ดุ และสะอาดทีส่ ดุ ในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือทีใ่ ช้
ไฟฟ้าเท่านัน้ ทีส่ ามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่เขตประเทศออสเตรีย
อีกครัง้ ที่ เมืองซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึ่งเป็ นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต
ทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่านมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Arena City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ซาลสเบิ รก์ -ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านชมเมืองซาลสเบิ รก์ Salzburg เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทํา
ภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรม
แบบบาร็อค และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นําท่านเดินข้ามแม่น้ํ าซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชม
เมืองเก่าของ ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบั อนุ เสาวรียโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง
หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็ น
โบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิด
สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้
ทีม่ บี า้ นเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม่ หี ลังคาสวยงาม
ป้ายเหล็กทีบ่ ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนทีท่ าํ ด้วยมือและกรอบหน้าต่างทีเ่ ป็ นภาพปูนแกะสลัก ปจั จุบนั เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านเกิดของโมสาร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสาร์ทเกิดทีน่ ่แี ละอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง่ บ้านหลังนี้ได้รบั การออกแบบโดย
แบบ
น
ร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นํารถบัสนํานักท่องเทีย่ วเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ
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มีอากาศที่แสนบริสุทธิและสวยงามริ
มทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี้ได้รบั การขึน้
์
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เรียกได้ว่าฮอลสตัทเป็ น เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลัง
กลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทางมากมาย นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ น
พืน้ บ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพืน้ ดิน บ้างอยู่
บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม
ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจําเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุ กลาง
ลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนังจิ
่ บกาแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ
เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุ่งเรือง
ในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ําสายสําคัญของยุโรป
คือแม่น้ํ า ดานู บไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประ เทศ และมี
ความสําคัญในระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองอิ่ มอร่อยกับเมนูซี่โครงหมูซอสกระเที ยมและซอสบาร์บี
คิ วพร้อมเครือ่ งดื่มไวน์หรือเบียร์หรือซอฟดริ๊ง
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเทียบเท่า
เวียนนา-พาร์นดอร์ฟ-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านผ่านชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติก
มากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั
รุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ําสายสําคัญของ
ยุโรปคือแม่น้ําดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมี
ความสําคัญในระดับนานาชาติ ชมเมืองเวียนนาและมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อันเป็ นที่ตงั ้ ของ
หน่ วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
สํานักงานสหประชาชาติท่สี ามของโลกอีก ด้วย และอาคารสวยงามสถาปตั ยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม อาทิ
โรงละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883,
พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็ นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก์ , พระราชวังเบล
วาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น จากนัน้ นําท่านเข้าชมความนําท่านเข้าชมความงดงาม
ของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วาม
สวยงามและยิง่ ใหญ่ ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มกี ารตกแต่งห้องด้วยศิ ลปะในหลายรูปแบบทัง้ บาร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจติ ร
งดงาม รวมทัง้ สวนภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ําริ
ในการสร้า งให้มีค วามหรูห ราโอ่ อ่ า เทีย บเท่ า กับ พระราชวัง แวร์ซ ายส์ข องฝรัง่ เศสเป็ น พระองค์แ รกแต่
พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียหายจากการทําสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดยสถาปนิก
ประจําราชสํานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า
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วันทีห่ ก
เช้า

ในปี 1749 โดยพระราชวัง แห่ ง นี้ มีห้อ งต่ า งๆ มากมายกว่ า 1,400 ห้อ ง สีท่ีโ ดดเด่ นคือ สีเ หลือ งซึ่ง เป็ น
สีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทําให้เวียนนามีความโดด
เด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณถนนโจฮันสเตร๊าท์ ถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ งของชาวเวียนนา (ปิ ดวันอาทิตย์)
จากนัน้ นํ าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื องพาร์นดอร์ฟ (ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ท่า นช้อปปิ้ ง
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของ
ประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่อื ดังต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนม
มากมายหลากหลายแบรนด์ 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 และอื่นๆ อีกมากมายทีต่ ่าง
นําสินค้ามาลดราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่าน
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเวียนนา และนําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Novum Hotel Kavalier
Wien หรือระดับเทียบเท่า

14.35 น.

เวียนนา - สนามบิ น (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกั และนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นพร้อมทําคืนภาษี
นําท่านออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-937

วันทีเ่ จ็ด
05.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561

Charming East Europe
(เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน / TG)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยู่แล้วมาเดินทางร่วมคณะ ท่านละ

25-31 ก.ค. /
10-16 ต.ค.2561

22-28 ต.ค.2561

58,900

57,900

55,900
52,900
5,900
27,900

54,900
51,900
5,900
26,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***





หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
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 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 มี.ค.

2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋าจะต้องชําระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแต่ไม่เกิน 90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจําตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาํ ให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
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o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดัง นัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ 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 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครื่องประดับ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ี หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชี
หน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํา
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
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ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยื่นคําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่ อนแต่ งงาน
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขหนังสือเดินทาง

วันเดือนปี เกิด

วันออกหนังสือเดินทาง

วันหมดอายุหนังสือเดินทาง

สถานที่เกิด

2. สถานภาพ

หมายเลขบัตรประชาชน

โสด

แต่ งงานจดทะเบียน

แต่ งงานไม่ จดทะเบียน

หย่ า

หม้ าย

3. กรณีท่านที่แต่ งงานแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่ ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
วันเกิด ของสามี-ภรรยา

สถานที่เกิด สามี-ภรรยา

4. ที่อยู่ปัจจุบนั ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบนั ปั จจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้ านให้ เขียนว่ า As above (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ บ้าน

โทรศัพท์ มือถือ

อีเมลล์
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
(กรุ ณาแจ้ งด้ วยว่ า กิจการที่ทานัน้ เกี่ยวกับอะไร ด้ านใด

)

กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้ งลักษณะการงานและที่อยู่ท่ ที างานให้ ชดั เจนเช่ นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่ งหน้ าที่ (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์

หมายเลขต่ อภายใน (ถ้ ามี)

กรณีศึกษาอยู่ กรุ ณาแจ้ งระดับชัน้ หรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้ งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย
ความสัมพันธ์ กับผู้เดินทางร่ วมครัง้ นี ้ (ระบุ)

8. ท่ านเคยเดินทางเข้ ายุโรปใน 3 ปี ที่ผ่านมาหรือไม่
ตัง้ แต่ วนั ที่

ไม่ เคย

เคย (กรณีท่ เี คยให้ ระบุวันที่)

ถึงวันที่

ท่ านเคยได้ รับการสแกนนิว้ มือหรือไม่

รวม
ไม่ เคย

วัน

เคย

กรณีท่ ที ่ านเคยได้ รับการสแกนนิว้ แล้ ว กรุ ณาระบุวันที่

9. ท่ านสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยตัวท่ านเองหรือไม่

ตัวเอง

มีผ้ สู นับสนุนค่ าใช้ จ่าย

(กรณีท่ มี ีผ้ ูสนับสนุดค่ าใช้ จ่ายให้ ระบุผ้ ูสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายของท่ านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้ วยกันหรือไม่ )

ผู้สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายของท่ าน คือ
ความสัมพันธ์ กับท่ าน
เดินทางด้ วยกันกับท่ านหรือไม่

เดินทางด้ วยกัน

CharmingEastEurope Germany-Austria7D/TG Jul,Oct2018—UPD20MAR2018—POP

ไม่ ได้ เดินทางด้ วยกัน

14

