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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

มิวนิค • อัลลิอันซ์ อารีนา • จตุรัสมารีนเพทส • เมืองชวังเกา • ปราสาทนอยชวานชไตน์ • เมืองฟุสเซ่ น
 (-/กลางวัน/เย็น)

00.50 น.

ออกเดินทางสู่ มิวนิค (บินตรง) ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ TG 924 **บริ การอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่ อง** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.05 น.

ถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค (Flughafen Munchen intl’ Airport) เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ยประเทศเยอรมัน
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. ทุกประเทศ)

**หมายเหตุ พีเรียดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็ นต้นไป จะถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เวลา 06.45 น.**
จากนั้น

แวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา (Allianz Arena) รังเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลดังอย่าง บาเยิร์น
มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกา สนามฟุตบอลแห่งนี้สามารถจุผชู้ มได้มากว่า 75,000 คน ซึ่งใหญ่เป็ นอันดับ 2

ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุกสร้างกว่า 340 ล้านยูโร ด้วยรูปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรี ยกเล่นๆ ว่า
Schlauchboot ซึ่งแปวว่าเรื อยาง
จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ตวั เมืองมิวนิค ให้ท่านได้อิสระที่บริ เวณ จัตุรัสมารีนเพทส (Marienplatz) ซึ่งมีอาคารสาคัญของเมือง
มากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ St. Marry ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า และศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ ซึ่งจะมีหอระฆังตุ๊กตา
กล ซึ่งประกอบไปด้วยระฆัง 43 ใบ และ ตุ๊กตา 32 ตัว ซึ่งจะมีโชว์ในช่วงเวลา 11.00 และ 12.00 ในทุกๆ วัน
นอกจากนั้นภายในจัตุรัสยังมีร้านค้าต่างๆ ทั้งแบรนด์เนม และแบรนด์ทอ้ งถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันขนานแท้
ต่อด้วยเดินทางต่อไปยัง เมืองชวังเกา (Schwangau)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองอันเป็ นที่ต้งั

ของปราสาทที่โด่งดังไปทัว่ โลกอย่าง ปราสาทนอย
ชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle)
จากนั้น

นาท่านขึ้นมินิบัสชมวิวปราสาทและถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกที่ สะพาน Marienbrucke (มินิบสั จะวิ่งเฉพาะ
ในช่วงที่สภาพอากาศดี หากมีฝนหรือหิมะตก ขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านเดินชมวิว) จุดชมวิวไฮไลท์ของปราแห่ง
นี้ ซึ่งจะเห็นตัวปราสาทตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางขุนเขาอย่างสง่างาม

จากนั้น พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็ นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ทางการท่องเทีย่ วของแคว้นบาวาเรี ยเลยทีเดียว โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชดารัสของพระเจ้าลูทวิชที่
2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้น้นั โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทาให้เป็ น
ต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนียท์ ี่เราเห็นกัน โดยคาว่า นอยชวานชไตน์ แปลว่า ปราสาทหงส์ศิลาแห่ง
ใหม่ ซึ่งมี Christian Jank นักออกแบบฉากละครเป็ นผูอ้ อกแบบ

จากนั้น

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่ น (Fussen) เป็ นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ต้งั ปราสาทของกษัตริ ยบ์ า
วาเรี ย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมน
ติกที่เคยมีความรุ่งเรื องในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่
โบราณ

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Best Western Plus Hotel Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

เมืองฟุสเซ่ น • เมืองการ์ มิช พาร์ เทินเคียร์ เซิน • นั่งรถไฟ Cogwheel Train • ยอดเขาซุกชพิตเซ่ อ • เมืองซาลบวร์ ก
พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • บ้านเกิดโมซาร์ ท • เซ็นท์ วูฟกัง

เช้ า

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า แบบ Box Set (เนื่องจากต้องออกเดินทางแต่เช้ าเพื่อไปยังสถานีรถไฟ)
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองการ์ มิช-พาร์ เทินเคียร์ เชิน
(Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชม.) แต่เดิม เมืองนี้แบ่งเป็ น 2 เมือง คือเมืองการ์
มิช และเมืองพาร์เทินเคียร์เชิน ต่อมาได้รวมกันเมือง
เดียว เนื่องจากเยอรมันได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1936 ระหว่างวันที่ 6
-16 กุมภาพันธ์ โดยเมืองแห่งนี้ยงั เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การพิชิต ยอดเขาซุกชพิตเซ่อ (Zugspitze) ภูเขาที่ได้
ชื่อว่าเป็ น Top Of Germany พาท่านนั่งรถไฟ
Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee - Zugspitzplatt)
รถไฟรางแบบฟันเฟื อง หนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์
ทางวิศวกรรม ซึ่งในปัจจุบนั มีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น
ที่ยงั เปิ ดดาเนินการในเยอรมันอยู่และ
(กรณีที่รถไฟไม่สามารถทาการได้ หรือ
ไม่สามารถไปทันรอบเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการพา
ท่านขึ้นยอดเขาด้วย Cable car) โดยปลายทางของ

รถไฟอยู่ที่ระดับความสูง 2,650 เมตรเหนือ
ระดับ

น้ าทะเล นับเป็ นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของยุโรป รองจาก Jungfrau และ Gornergrat ของสวิสเซอร์แลนด์
เท่านั้น จากนั้น นาท่านไปยังระดับความสูง 2,962 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล จุดที่สูงทีส่ ุดของยอดเขา Zugspitze
และของเยอรมัน ให้ท่านได้เก็บความประทับใจ และประสบการณ์ครั้งหนึ่งทีไ่ ด้พิชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรี เหล็ก
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

นาท่านสู่เมืองบ้านเกิดของคีตกวีเอกที่โด่งดังทีส่ ุดคนหนึ่งของโลกนาม ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang
Amadeus Mozart) เมืองซาลบวร์ ก (Salzburg) เมืองที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เนื่องด้วยสมัยก่อนนั้นเกลือถือ
เป็ นวัตถุดิบล้าค่า มีราคาเทียบเท่ากับทองคา และที่นครแห่งนี้น้นั มีเหมืองเกลือขนาดใหญ่ ทาให้สภาพทางเศรษฐกิจ
ในซาลบวร์กเฟื่ องฟูมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาท่านชมความงาม
ของ พระราชวังและสวนมิราเบล (Marabell Palace and Gardens) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1606 โดยเจ้าชายอาร์คบิชอป
Wolf Dietrich ซึ่งรับสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อ Salome Alt หญิงผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์ โดยคาว่ามิราเบล มา
จากคา 2 คา คือ admirable ที่แปลว่าน่าชื่นชม และ คาว่า beautiful ที่แปลว่าสวย จึงมีความหมายโดยรวมว่า ความ

โสภาที่น่าอภิรมย์ ดัง่ ความโรแมนติกอันเป็ นเหตุแห่งการสร้างพระราชวังแห่งนี้ ปัจจุบนั นิยมใช้เป็ นสถานที่ในการ
จัดพิธีแต่งงาน และถ่ายรูป Pre wedding ไฮไลท์ของพระราชวังแห่ งนี้น้นั คือ ตัวสวนมิราเบล สวนที่ถูกจัดเป็ นสไตล์
บาโรค ที่ถูกรังสรรค์เพิม่ เติมจนแล้วเสร็จในปี 1690
ที่ฉายในปี 1965 นาแสดงโดย จูลี่ แอนดรู ว์ กับเพลงที่โด่ง ดังอย่าง “Do Re Mi” จากนั้น พาท่านข้าม
แม่น้ า Salzach ไปยัง เขตเมืองเก่า ส ารวจเมือ ง Salzbrug เพิ่มเติม นาท่ านเดินเล่ นและแวะถ่ ายรู ป บริเ วณ ถนน
Getreidegasse โ ดย ถ นนแห่ ง นี้ ในวั น ที่ 27
มกราคม ปี 1756 ณ บ้านเลขที่ 9 โมสาร์ท เอกกวี
ที่โ ด่ง ดัง ได้ถือ ดาเนิ นขึ้น ซึ่ ง เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่
บ้านหลังนี้กว่า 20 ปี ก่อนย้ายไปยังเมืองหลวงที่
เวีย นนา โมสาร์ ทได้ใช้ตัวโน็ตรัง สรรค์ทานอง
บทเพลงอมตะมากมาย อาทิ ซิมโฟนี่หมายเลข 1
– 41, Krönungsmesse, Don Giovanni และอี ก
มากมาย แต่เ ป็ นที่น่าเสี ย ดายที่เ ขามีโ อกาสได้
ประพันธ์เพลงเพียง 35 ปี ก็ตอ้ งจบชีวิตลง ถัดไป
นั้นเป็ น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จัตุรัสที่รวมสถานที่สาคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็ น อาสน์วิหารซาลบวร์ ก
พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ท่านจะสามารถเห็น ป้ อมโฮ
เฮนซาลบวร์ ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อ ย่างชัดเจน หลัง จากชมเมือ งซาลบวร์ กเสร็ จสิ้ นแล้ว นาท่านเข้า
พักผ่อนที่หมู่บา้ นงามริ มทะเลสาบท่ามกลางขุนเขาที่อวลไปด้วยบรรกาศสุดโรแมนติกที่ เซ็นท์วูฟกัง St.Wolfgang
ค่า
ที่พัก

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้
SCALARAIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

เซ็นท์วูฟกัง • ฮัลล์สตัท • เช้ สกี้ ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ ล • ย่านเมืองเก่า • นาฬิ กาดาราศาสตร์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

พาท่านเดินทางต่อไปยัง
ฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ใน
รัฐอัปเปอร์ออสเตรี ย มีประชากรไม่ถงึ 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วย
ทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทาให้
เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก

จากนั้น

เที่ยง

มุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐเช็ก สู่เมือง เช้ สกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ไข่มุกแห่งโบฮิเมียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3
ชม.)
ด้วย
เอกลักษณ์ที่บา้ นเรื อนมีหลังคาสีส้ม มี
แม่น้ าวอลตาว่าพาดผ่านเป็ นรูปคล้ายๆ
หยดน้ า ทาให้เ กิดภูมิทศั น์ที่งดงาม พา
ท่ านชม ปราสาทเช้ สกี้ ครุ มลอฟ ด้ าน
นอก ปราสาทที่
ซึ่ ง ถือ ว่าใหญ่มากหากเที ย บ
กับ ขนาดเมื อ งนอกจากนั้ น เมือ งนี้ ย งั
ได้รับการขึ้นทะเบีย นเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปี 1992 อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

นาท่านสู่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ที่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม.) ชมเสน่ห์ที่
ให้ท่านได้ใช้เ วลาเต็มที่ที่เมืองแห่ง นี้ นาท่านชม สะพานชาร์ ล
(Charle Bridge) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่
โด่ง ดัง ที่สุ ดของเมือ งเชื่อ มฝั่ง เมือ งเก่าและ
เมือ งใหม่ที่ถูกแบ่ง ด้วยแม่น้ าวอลตาว่าเข้า
ด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่ มก่อสร้างในปี 1357
ใช้เ วลาในการสร้างมากกว่า 100 ปี กว่าจะ
แล้ว เสร็ จ เดิ ม ที ชื่ อ ว่ า Stone Bridge หรื อ
Prague Bridgeแล ะม าเ ปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น
สะพานชาลส์ ในปี ค.ศ. 1870 ตัวสะพานมี
ความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ
10 เมตร เป็ น 1 ในมุมถ่ายรูปที่ท่านต้องไม่
พลาดด้วยประการทั้งปวง ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่านเมืองเก่า (Old Town Square) ที่มีไฮไลท์สาคัญของย่านนี้ นั่นคือ
การชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ เมืองปราก ซึ่ง
ถูกสร้าง
ขึ้นตั้ง แต่ปี 1410 เท่ากับว่าตอนนี้ มีอายุมากกว่า 600 ปี แล้ว ส่ วนประกอบของนาฬิกา มีอ ยู่สามส่วนหลักๆ ได้แก่
หน้ า ปั ด ที่ แ จ้ ง เกี่ ย วกั บ ดาร า
ศาสตร์ การอธิบายตาแหน่ง การ
โคจรของดวงอาทิตย์และดวง
จั น ทร์ บ นท้ อ งฟ้ า และแสดง
รายละเอียดอื่นอีกเกี่ย วกับดารา
ศาสตร์ ในทุกๆ ต้นชั่วโมงนั้ น
จะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซู
ทั้ง 12 ท่านปรากฏขึ้นพร้อ มกับ
เสี ย งระฆัง ตั้ง แต่เ วลา 09.00 –
21.00 ในทุกวันบริ เวณใกล้เ คีย ง
ยัง เป็ นที่ต้ งั ของ Church of Our
Lady before Týn ถือเป็ นโบสถ์หลักของย่านเขตเมือ งเก่า สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น
ก่อนมีการผสมรูปแบบกอธิคในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์ ออร์แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปราก สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673

ค่า
ที่พัก
วันที่ห้า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
Astoria Hotel Prague หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปราก • ปราสาทปราก • โบสถ์ เซ็นท์วีตัส • ถนน Golden Lane • บราทิสลาว่า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นาท่ านชม ปราสาทลาดับ ที่ 1 ของประเทศ ที่ ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร้างมากว่า 1,200 ปี
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตาราง
เมตร เคยเป็ นที่ประทับของบรรพกษัตริ ยข์ องชาวโบฮิเมียน ปัจจุบนั ใช้เป็ นทาเนียบประธานาธิบดี สูงเด่นตระหง่าน
อยู่บนเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวอลตาว่า ภายในบริ เ วณปราสาทนั้นมีสิ่ง ปลูกสร้างมากมายประหนึ่งเมืองๆ
หนึ่ง อาทิ อาสน์วิหารนักบุญวีตัส (St. Vitus Cathedrals) โบสถ์คริ สต์แห่งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวีตสั ผูส้ ละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศ
ตนเป็ นคริ สศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสีและ Rose Window

หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็ นรูปคล้ายกับดอกกุหลาบ

จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่ส วยไม่แพ้กัน นั่นคือ ถนนทองคา (Golden Lane) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคานั้น
เนื่องจากบริ เวณนี้น้นั เป็ นที่พ านักของเหล่าช่างทองทีอ่ าศัยอยู่เป็ นจานวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่
ลักษณะของบ้านเรื อนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบนั นั้น มาจากพระราชดารัสของพระนางมา
เรี ย เทเรซ่า มหาจักพรรดินีออสเตรี ย ทีโ่ ปรดบูรณะให้มีความสวยงาม
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้ น น าท่ า นมุ่ ง หน้ า ไปสู่ สาธารณะรั ฐ สโลวั ก
(Slovak Republic) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ที่
เมือ งหลวง บราทิส ลาว่า (Bratislava) เป็ น 1 ใน 10
ประเทศที่แม่น้ าดานูบ แม่น้ าสายสาคัญของยุโรปไหล
ผ่าน และเป็ นเมืองโปรดของพระนางมาเรี ย เทเรซ่า อีก
ด้ว ย ให้ ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กั บ ปราสาทบราทิ ส ลาว่ า
(Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสาคัญของเมือ ง
ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยฮ์ งั การี และ
เป็ นป้ อมปราการด่านสาคัญที่ไว้สาหรับป้ องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรี ย-ฮังการี ด้วยความได้เปรี ยบ
ทางด้านยุทธศาสตร์ จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสู ง จึง ส่ ง ผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่ส วยงดงามยามเย็นที่แม่น้ า
ดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอื้ออานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ร าบของประเทศฮังการี ได้อีกด้วย ปัจจุบนั ถูก
ใช้เป็ นที่ทาการของรัฐบาล

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก

Park Inn by Radisson Danube Bratislava Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก

บราทิสลาว่า • ปูดาเปสต์ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • โรงอุปรากรณ์ฮังการี • มหาวิหารเซ็นท์
สตีเฟ่ น • ล่องเรือพร้ อมดินเนอร์ สุดหรูบนแม่น้าดานูบ

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี อีก 1เมืองงามที่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ด้วยประวัติศาสตร์ทมี่ ีมาอย่างยาวนาน หล่อหลอมศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมทีม่ ีความโดดเด่นและผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่เดิมนั้น บูดาเปสต์แบ่งออกเป็ น 2 เมือง คือ เมือง

บูดา (Buda) และเมืองเปสต์ (Pest) โดย มีบูดาเป็ นเขตเมืองหลวง ต่อมาได้มีการขยายเมือง แต่บูดานั้นมีพื้นที่เขาเป็ น
ส่วนมาก ทาให้ขยายเขตเมืองได้ยาก ผิดกับฝัง่ เปสต์ ที่เป็ นพื้นที่ราบกว้างขวาง ทาให้เกิดการรวมเมืองกันเกิดขึ้น โดย
ถ้าท่านสังเกตจะพบว่า ฝัง่ บูดานั้นจะมีสิ่งปลุกสร้างเก่า และเป็ นที่พกั อาศัย ส่วนฝัง่ เปสต์จะเป็ นย่านอาคารสานักงาน
ที่ทาการรัฐบาล จะกล่าวคือเป็ นเขตเมืองใหม่ก็ไม่ผิด แวะถ่ายรูปกับ สะพานเชน (Chain Bridge) 1 ใน 4 สะพานใหญ่

ข้ามแม่น้ าดานูบ ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็ นจุดเด่นคือรูปปั้นสิงโต จากนั้นพาท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล
ฮิลล์ (Castle Hill) เนิ นเขาริ มแม่น้ าดานูบอันเป็ นที่ต้ งั ของ พระราชวังบูดา โบสถ์แมนทิอ ัส และ ป้ อมชาวประมง
เรี ยงกันไปตามแนวเขา ปราสาทบูดา (Buda Castle) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1265 ในสมัยของพระเจ้าเบล่าที่ 4 ของ
ราชวงศ์อาปาร์ด แต่ถูกสร้างเพิ่มเติมและบูรณะมาเรื่ อยๆ สาหรับตัวปราสาทที่ท่านจะเห็นนั้น จะเป็ นการสร้างแบบ
บาโรก ระหว่างปี 1749 และ 1769 ถือเป็ นพระราชวังหลวงของพระราชวงศ์ท้งั หมดของฮังการี ปัจจุบนั ได้ปรับปรุง
เป็ นหอศิลป์ แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์ ถัดไปทางตอนเหนื อของเนิ นเขา พาท่านชมบริ เวณ
โดยรอบของ ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastian) และ โบสถ์แมนทิอัส Mantius Church) ถือว่าเป็ นสิ่งปลูก

สร้างแห่งแรกๆ ของคาลเทิล ฮิลล์แห่งนี้ เริ่ มจากตัวโบสถ์ซ่ึงเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสส์สร้างตั้ง แต่ ใ นปี
1015 และได้รับการบูร ณะด้วยศิ ล ปะ
โกธิคในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็ น 1 ใน
7 มหาศาสนสถาน ในยุ ค กลางของ
ฮังการี สร้างโดยพระเจ้าสตีเฟ่ น กษัตริ ย ์
พระองค์แรกของฮังการี เดิมชื่อว่า The
Church of Our Ladyก่อนเปลี่ยนตามชื่อ
ของพระเจ้าแมนทิอัส หลัง จากได้ทรง
สร้างหอคอยของโบสถ์ และได้ใช้สถาน
แห่ ง นี้ ประกอบพระราชพิ ธี อภิ เ ษก
สมรสของพระองค์ถึง 2 ครั้ง นอกจาก
นั้นยังเป็ นที่ฝังพระบรมศพของพระเจ้าเบล่า
ที่ 3 อีกด้วย โดยโบสถ์จะตั้ง อยู่ในบริ เ วณ
ป้ อมชาวประมง ที่ส ร้างขึ้นเพื่อ ฉลองการ
ครบรอบ 1,000 ปี ของการก่อ ตั้ง ประเทศ
ฮังการี ในปี 1896 ลักษณะของป้ อมนั้นเป็ น
ทรงสูงแหลม มาจากลักษณะกระโจมซึ่ง
เป็ นที่ พ ัก ของชาวประมงแม็ กย่า ร์ ในอดีต
และยังเป็ นที่ต้งั ของอนุเสาวรี ยข์ อง เซ้นท์สตี
เฟ่ นอีกด้วย นอกเหนือจากรูปแบบสถาปั ตย
ธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่ไม่มีใครเหมือนแล้ว
ท่านจะได้ดื่ม ด่ากับวิวของแม่น้ าดานูบและ
อาคารของฝั่ง เปสต์ ที่มีไฮไลท์ส าคัญ เด่นตระหง่านกว่าอาคารอื่นๆ นั่นคือ อาคารรัฐสภาของประเทศฮัง การี
(Hungarian Parliament)
คู่กบั ที่ลอนดอน และวอชิงตัน ดี.ซี.
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เมนูกูลาร์ ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็ นซุปเนื้อ หรือ หมู กับมันฝรั่ง
เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิ ก้า

นาท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) อัน
เป็ นที่ต้ งั ของอนุส าวรี ย ์ของเหล่าบรรพชน
หัวหน้าเผ่าแม็กยาร์ท้ งั 7 ที่ได้ร วมกับสร้าง
อาณาจักรฮังการี ภายใต้การนาของเจ้าชายอา
ปาร์ ด ในปี 896 รวมไปถึง บุคคส าคัญและ
กษัต ริ ย ์ใ นอดี ต ตรงกลางยัง มี รู ป ปั้ นเทพ
แกเบรี ย ล(Gabriel)เทพของกรี กโบราณซึ่ ง
เชื่อ กันว่าเป็ นอัครทูตสวรรค์ผู้นาสารจาก
พระเจ้าซึ่ ง ตั้ง ตระหง่านอยู่บน Millennium
Monument ที่มีความสูงถึง 36 เมตร
นาท่านเข้าชมอีก 1 สถานที่ที่น้อยท่านจะทราบว่าเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไ ม่ ควรพลาด นั่นคือ โรงอุปรากรณ์ฮัง การี
(Hungarian State Opera) ซึ่ ง ได้รับการขนานนามว่าเป็ นโรงโอเปร่ าที่ส วยงามที่สุ ดในยุโ รป แม้แต่พ ระเจ้าฟรัน
โจเซฟที่ 1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงครั้งเดียวในครั้งการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 27 กันยายน 1884 และไม่โปรดที่
จะเสด็จกลับมาอีกเลย เนื่องจากมีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าที่เวียนนา ซึ่งถือว่าเป็ นหลวงของดนตรี คลาสสิค
ตัวโรงอุปรากรณ์แห่งนี้ถูกสร้างสไตล์นิโอโรเนสซองส์และบาโรก บริ เวณอัฒจันทร์จะมีสีทองอร่ามจากทองคา
เปลวที่เคลือบไว้ทุกอนู โดยสามารถจุผชู้ มได้ถึง 1,261 คน จากนั้น พาชม มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่ น (St. Stephen's
Basilica) มหาวิห ารที่ต้ งั ตามชื่อของ
กษัตริ ยน์ ักบุญผูเ้ ป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ง
ฮัง การี เริ่ มสร้างในปี 1851 โดยต้อง
ใช้ ส ถาปนิ ก ถึ ง 2 ท่ า น คื อ Jozsef
Hild และ Miklós Ybl ตามลาดับ จน
แล้ว เสร็ จ ในปี 1905 จุ ด เด่ น ของ
โบสถ์แห่งนี้คือ หลังคาโดมที่อาคาร
หลักที่มีความสูงถึง 96 เมตร เท่ากับ
อาคารรัฐสภา ซึ่ ง ถึง ว่าเป็ นอาคารที่
สูงที่สุดของบูดาเปสต์ เนื่องจากได้มี
กฎหมายว่าห้ามสร้างสิ่ง ปลูกสร้ างที่
สุงเกิน 96 เมตร นั่นเอง

19.00

นาท่านสู่บรรยากาศแสนพิเศษบนเรื อล่องแม่น้ าดานูบสุดหรู พร้ อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือ โดยตลอดทาง
ท่านจะได้เห็นอาคารต่างๆ ที่ประดับไฟยามค่าคืน เคล้ากับเสียงดนตรี เพราะๆ ซึ่งแม่น้ าดานูบที่บูดาเปสต์น้นั หลาย
คนพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า “เป็ นวิวริ มแม่น้ าดานูบที่สวยที่สุดในยุโรป”

ที่พัก

Danubius Hotel Flamenco หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด

ปูดาเปสต์ • Fashion Outlet Prandoft • เวียนนา • พระราชวังและสวนเซินน์บรุน • ถนนคาร์ ทเนอร์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาของประเทศฮังการี (Hungarian Parliament) อาคารทรงโกธิกผสมโดมแบบโรเนส
ซองส์ ใช้แรงงานกว่าหนึ่งแสนคน อิฐ
กว่าสี่สิบล้านก้อน หินล้าค่ากว่า ห้าแสน
ชิ้น และทองคากว่า 40 กิโลกรัม รังสรรค์
ออกมาจนแล้วเสร็จในปี 1904 มีประตู
27 บาน บันได 29 จุด และมีห้องมากถึง
691 ห้อง

จากนั้น

เดินทางกลับสู่เขตประเทศออสเตรีย ไป
ยัง Fashion Outlet Parndorf (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.) พรี เมีย่ มเอ้าท์เลทที่

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา ก็มีให้ได้เลือกสรร

(เอ้าท์เลทปิ ดวันอาทิตย์ หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็ น PREMIUM OUTLET
BUDAPEST แทน)

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลทเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
นาท่านมุ่ง หน้าสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมือ งหลวงของออสเตรี ย และดนตรี
คลาสสิ ค เป็ นเมืองที่โ มสาร์ ทมาพ านักในยุคที่รุ่ ง เรื อ งของชีวิต พาท่ านเข้ าชม พระราชวังและสวนเชินน์ บ รุ น
(Palace and Gardens of Schonbrunn) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮบั ส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คาว่าเชินน์บรุน
นั้น มีความหมายว่า น้ าพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริ เริ่ มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซี เ ม
เลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริ เวณนี้ แต่ตวั อาคารในปัจจุบนั นั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรี ย เทเรซ่า โดยมี
พระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทีย มพระราชวัง แวร์ซ ายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์
ทรงโปรดสีเหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่ง ด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสีเหลืองโทนนี้
นั้นจึงได้ชื่ออย่างเป็ นทางการว่าสีเหลืองเทเรซ่า

จากนั้น พาท่านสู่

ที่ ถนนคาร์ ทเนอร์ (Kartner Street) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโรมัน
เป็ น 1 ใน ถนนที่มุ่ง สู่ กรงโรมในสมัย นั้น เป็ นที่รู้จกั
กันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนา
มาเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคาร
บ้านเรื อ นส่ วนมากจะถูกทาลายในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 แต่ทางการก็ไ ด้ส ร้ างตึ กรามบ้า นช่อ งที่ รู ป
แบบเดิม เพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่างสมบูร ณ์
นอกจากนั้นยังมีศาสนสถานที่สาคัญบนถนนแห่งนี้อีก
แห่ ง หนึ่ ง คื อ อาสนวิ ห ารสเตฟาน (St. Stephen's
Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่อยู่มา

ตั้ง แต่ปี 1160ตัวอาสนวิห ารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว้าง 70 เมตร และ สู ง 136.7 เมตร มีร ะฆัง
ทั้ง หมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุดชื่อว่า ระฆัง พุมเมริ น ที่มีน้ าหนักถึง 20,130 กิโ ลกรัม ถือ เป็ นระฆังแบบแกว่งที่ใหญ่
ที่สุดในออสเตรี ย และเป็ นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปี เตอร์ ของเยรมันเท่านั้น กล่าวกันว่าบิโทเฟ่ นรู้ ตัว ว่า
ตนสูญเสียการได้ยินเพราะว่าเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่งนี้แล้วเห็นนกบินออกจากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยิน
เสียงระฆังเหมือนเคย
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ Apple strudel ของหวานสุ ดคลาสสิคของเวียนา

ที่พัก

IntercityHotel Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

เวียนนา • ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 (เช้ า/-/-)

ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ถนนที่ตดั ผ่านอาคารสาคัญของเวียนนาอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น โรงละคร
โอเปร่ าเวียนนา พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาคารรัฐสภา ตลอดจนถึง มหาวิทยาลัยเวียนนา อาคารเหล่านี้น้ันได้รับการบูรณะ
ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่แม้จะสร้างใหม่ข้ นึ มา ทางการก็ยงั คงสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมอยู่
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Flughafen Wien) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทาการ
คืนภาษี (Vat Refund)
14.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG937
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่อง

**พีเรียดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เป็ นต้นไป จะออกจากสนามบินนานาชาติเวียนนา เวลา 13.30 น.**
วันที่เก้า

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

05.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
**************************************************************

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 9 วัน 6 คืน
เยอรมันนี - ออสเตรีย - เช็ก – บราทิสลาว่า – ฮังการี โดยสายการบินไทย (TG)
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี

เที่ยวบิน

เดินทางกลับถึง

10 ต.ค. 62

18 ต.ค. 62

76,900

76,900

69,900

12,900

03 พ.ย. 62

11 พ.ย. 62

69,900

69,900

63,900

9,900

18 พ.ย. 62

26 พ.ย. 62

69,900

69,900

63,900

9,900

30 พ.ย. 62

08 ธ.ค. 62

75,900

75,900

68,900

11,900

26 ธ.ค. 62

03 ม.ค. 63

87,900

87,900

75,900

18,900

28 ธ.ค. 62

05 ม.ค. 63

87,900

87,900

75,900

18,900

TG924 / TG937

ผู้ใหญ่

พักกับ
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เตียงเสริม) (เตียงเสริม)

เริ่มเดินทาง

พักเดี่ยว

** คณะเดินทางจานวน 25 ท่านต่อกรุ๊ป**
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ***
ในกรณีลูกค้ามีตวั๋ แล้ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก

ราคา
90,000 – 120,000
20,000

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ชั้ น ประหยัด Economy Class ไป-กลับ พร้ อ มกรุ๊ ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบิ น ไทย Thai
Airway(TG)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม






ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยู่นอกเหนื อความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริ ป 9 วัน 900 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่าน
ทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอก
ข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้อ งพักแบบเดี่ย วSingle ห้อ งคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ อ งจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ อ งปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ทัวร์)

➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศออสเตรี ย)
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศ
ในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง
รูปจะต้องเป็ นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูท้งั สองข้าง ห้ามสวมแว่น
หรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมี
การเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่า
ที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่องรูป
ถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้อ งมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวี
ซ่า
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบตั ร(เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี )
7. หลักฐานการทางาน
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นวีซ่า) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ทมี่ ีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
• กรณีผเู้ ดินทางเป็ นพนักงานบริษทั ฯจดหมายรับรองการทางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมตั ิให้ลา (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้ งระบุชื่อ
สถานทูตในการยื่น )
• กรณีที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• กรณีราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ
• กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ และระบุช้นั ปี ทศี่ ึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ(มีอายุ
ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี **
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์:เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอ เท่านั้น
และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
• เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อ แสดงความยิ นยอมซึ่ ง ออกให้โ ดยที่ ว่า การเขตหรื ออาเภอเท่า นั้น และให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้ เ ด็ ก
เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อ แสดงความยิ นยอมซึ่ ง ออกให้โ ดยที่ ว่า การเขตหรื ออาเภอเท่า นั้น และให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้ เ ด็ ก
เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• ในกรณี ที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จาเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้องแสดงหนังสื อ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผูเ้ ยาว์ อยู่อานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม
แปลเป็ น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบตั ร ของผูเ้ ยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์
•

8.

หลักฐานทางการเงิน
สาเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งจะต้องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่านั้น ดังนี้
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต) โดยต้องเป็ นฉบับ

จริงและระบุจานวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งสาเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่
ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั ที่ยื่นวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
ห้าม!!! ทาการโอนเงินเข้าไปเป็ นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)
● กรณี เงินฝากประจา ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร

(STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุ
ว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจา (ออกจดหมายรบรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาย้อนหลังมาด้วย
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
ในกรณีที่มีผรู้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
● จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส

-

พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กน
ั และกันได้
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กน
ั ได้
- ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้

กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อ นหลัง 6 เดือน ของผูร้ ับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุชื่อผูเ้ ดินทาง ที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย
●

** หมายเหตุ **
•
•
•
•
•
•

เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี
อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ ง
ความบิดเบียน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศออสเตรีย (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ ................................................................ .......................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต)
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….……………………………………………………….
สถานะภาพ : แต่งงาน / MARRIED โสด / UN MARRIED หย่าร้ าง / DIVORCE
ศาสนา/RELIGION ............................................... ............................................................................................................................................................................
ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................... .................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรณีย์ ..............................................
เบอร์มือถือ * .........................................................................

E-MAIL: * ........................................ ...............................................................

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION )
ชื่อสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส .................................สัญชาติ........................................
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ .................................. เบอร์โทร ................................................................
มีบุตร จานวน ........................................... คน
1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด.......................................................
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด.................... ...................................
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด............................ ...........................
มีพี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .........................................................................
อาชีพ.................................................... ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั .....................................................................................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ........................................................................
อาชีพ.................................................... ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ....................................................................................................................................
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ................................ ....................................
อาชีพ.................................................... ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ..................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON)
ระดับการศึกษา ........................................... ............ สถานที่จบการศึกษา ...................................... .............................................................
ประวัติการทางาน (PROFESTION INFORMATION )
อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
ชื่อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลักษณะงานที่ทา .................................................................................................................... ...........................................................................
เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ที่อยู่/ADDRESS : ....................................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด ......................................................... รหัสไปรณีย์ ..........................................................
ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................
หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................
วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น .............................................................................. .............................................................
(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น)
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย

ไม่เคย

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ ............................................................................................................. ..............................
ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................

ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................ ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรณีย์
.....................................................
เบอร์มือถือ .........................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................

