BT-EUR001_TG

BT-EUR001_TG

วันที่ 1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่ น • มิวนิค •
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
 (-/กลางวัน/เย็น)

00.50 น.

ออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที่ TG 924 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

06.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลังวันที่ 31 ต.ค.)
** สาหรับพีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เที่ยวบินที่ TG 924
โดยจะออกจากกรุงเทพฯ เวลา 00.50 น. บินถึงมิวนิค เวลา 07.05 น. **
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นาท่ านถ่ ายรู ปด้ านหน้ า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์
อารีน่า (ALLIANZ ARENA) รังเหย้าของทีมสโมสร
ฟุตบอลดังอย่าง บาเยิร์น มิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่จาก
บุนเดสลี กา สนามฟุตบอลแห่ งนี้ สามารถจุ ผู ช้ ม
ได้ม ากว่า 75,000 คน ซึ่ ง ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศเยอรมัน ด้วยทุ นสร้างกว่า 340 ล้านยูโร
ด้วยรู ปทรงเฉพาะ ชาวมิวนิคจึงมีชื่อเรี ยกเล่นๆ ว่า
Schlauchboot ซึ่ งแปลว่าเรื อยาง
จาก นั้ นน าท่ า น เดิ นทาง สู่ เมื องช วานเก า
(SCHWANGAU) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชม. เมื องเล็กที่ สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี และ
ออสเตรี ย จากนั้นถ่ ายรู ปบริ เวณด้ านหน้ าของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ต้นแบบ
ของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว
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เที่ยง

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (FUSSEN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็ นเมืองเก่ ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิ
โรมัน เป็ นที่ต้ งั ปราสาทของกษัตริ ยบ์ าวาเรี ย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพ
เป็ นเมืองสุ ดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้ เป็ นจุดแวะพัก
ขนถ่ายสิ นค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้ นเดิ น ทางกลั บ สู่ มิ ว นิ ค (MUNICH) ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชม. น าชม จั ตุ รั ส มาเรี ย นพลาสท์
(MARIENPLATZ) ถื อว่าเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ และธุ รกิ จของนครมิ วนิ ค บริ เวณนี้ เป็ นที่ ต้ งั ของศาลาว่า
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง
42 ปี มีหอระฆังสู ง 85 เมตร ซึ่ งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย
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ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพเิ ศษ!! ขาหมูเสิ ร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันขนานแท้
ทีพ่ กั
Holiday Inn Munich - South 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
วันที่ 3

มิวนิค • ซาลส์ บวร์ ก (ออสเตรีย) • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก)
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมื องซาลส์ บวร์ ก (SALZBURG) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองแห่ งมนต์ขลังของ
เสี ยงดนตรี เป็ นเมืองเล็กๆ ของออสเตรี ยที่คนไทยรู ้จกั จากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่ อง “เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิว
สิ ค” เป็ นเมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ า ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มีเทือกเขา
ที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมือง และมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่บางครั้งถูกแซมด้วยดอกหญ้าเหลืองอร่ ามไปทั้งทุ่ง
ซาลส์บวร์ก จึงถือเป็ นเมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริ ง เดินทางถึงซาลส์บวร์ก
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เที่ยง

นาท่านสู่ สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ให้ท่านเก็บบันทึ กภาพประทับใจไว้เป็ นที่ ระลึก อี กทั้งที่ นี่ยงั เป็ น
สถานที่ถ่ายทาของ THE SOUND OF MUSIC ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ ซัคสู่
ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ต้ งั โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนือเมืองเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. หมู่บา้ นที่ได้รับการขนานนาม
ว่า เป็ นหมู่บา้ นมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้ งั อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและ
ป่ าสี เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุด และพาท่านถ่ายรู ป ณ จุดยอดฮิต

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็ นถิ่น
กาเนิดของเบียร์ยหี่ ้อ Budweiser ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ผ่านชมสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นตึกแถวแบบ
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อลังการ ซึ่งมีความอ่อนช้อยของศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกับความน่าเกรงขามของแท่นน้ าพุอนั
ศักดิ์สิทธิ์แห่ง Helden Samson
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
วันที่ 4

เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกีค้ รุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องมรดกโลก เพชรน้ างามแห่ งโบฮี เมี ย ที่ เมื องเชสกี้ ครุ มลอฟ (CESKY KRUMLOV) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที นาเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1992 เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 หลัง
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เที่ยง

จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ กรุ งปราก (PRAGUE) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชม. ของสาธารณรั ฐเชค เมื องแห่ ง
ปราสาทร้อยยอดตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้ าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ ง
ปรากเป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ที่ สุดในสาธารณรั ฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณคือ อาณาจัก ร
โบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปรากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าชม ปราสาทลาดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า
1,200 ปี GUINNESS WORLD RECORDS ได้ บันทึกไว้ ว่า เป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง
70,000 ตารางเมตร เคยเป็ นที่ประทับของบรรพกษัตริ ยข์ องชาวโบฮี เมียน ปัจจุบนั ใช้เป็ นทาเนียบประธานาธิบดี สูง
เด่ นตระหง่านอยู่บนเขาทางฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าวอลตาวา ภายในบริ เวณปราสาทนั้นมี สิ่งปลูกสร้ างมากมาย
ประหนึ่งเมืองๆ หนึ่ง อาทิ อาสน์ วิหารนักบุญวีตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริ สต์แห่งแรกของปราก สร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญวีตสั ผูส้ ละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนส
แตนตินจะประกาศตนเป็ นคริ สต์ศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ ีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจก
สี และ Rose Window
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จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กนั นั่นคือ ถนนทองคา (GOLDEN LANE) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคานั้น
เนื่ องจากบริ เวณนี้ น้ นั เป็ นที่พานักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็ นจานวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่ แปรธาตุกนั แต่
ลักษณะของบ้านเรื อนสี ลูกกวาดสดใสและฉู ดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบนั นั้น มาจากพระราชดารัสของพระนางมา
เรี ย เทเรซ่า มหาจักพรรดินีออสเตรี ย ที่โปรดบูรณะให้มีความสวยงาม

นาท่านชม สะพานชาร์ ลส์ (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุ ดคลาสสิ คที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ าวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้ เริ่ มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า
100 ปี กว่าจะแล้วเสร็ จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรื อ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่ อมาเป็ นสะพานชาลส์ ในปี
ค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร เป็ น 1 ในมุมถ่ายรู ปที่ท่านต้องไม่พลาด
ด้วยประการทั้งปวง ไม่ไกลกันจะพบกับ ย่ านเมืองเก่ า (OLD TOWN SQUARE) ไฮไลท์สาคัญของย่านนี้ คือ การชม
นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก ซึ่งถือเป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงั ทางานได้อยู่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่
ปี 1410 เท่ากับว่าตอนนี้ มีอายุมากกว่า 600 ปี
แล้ว ส่ วนประกอบของนาฬิกา มีอยู่สามส่ วน
หลั ก ๆ ได้ แ ก่ หน้ า ปั ด ที่ แ จ้ ง เกี่ ย วกั บ ดารา
ศาสตร์ การอธิบายตาแหน่งการโคจรของดวง
อาทิ ตย์และดวงจันทร์ บนท้องฟ้ า และแสดง
รายละเอียดอื่นอีกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในทุกๆ
ต้นชัว่ โมงนั้นจะมีตุ๊กตากลพระสาวกพระเยซู
ทั้ง 12 ท่ า นปรากฏขึ้ น พร้ อ มกับ เสี ย งระฆัง
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 – 21.00 ในทุ ก วัน บริ เวณ
ใกล้เ คี ย งยัง เป็ นที่ ต้ ัง ของ CHURCH OF OUR
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LADY BEFORE TÝN ถือเป็ นโบสถ์หลักของย่านเขตเมื องเก่า

สร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมันเนสในตอนต้น
ก่อนมีการผสมรู ปแบบกอธิ คในอีก 3 ศตวรรษต่อมา ภายในโบสถ์มีไปป์ ออร์ แกนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งปราก สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1673
ค่า
ทีพ่ กั

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน
INTERNATIONAL HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
วันที่ 5
ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา
 (เช้ า/-/เย็น)
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ PARNDORF OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมดังทั้ง
ยุ โ รปและอเมริ ก าหลากหลายราคาถู ก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้ง เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครื่ องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯล*** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์
ในวันนั้น ทางบริ ษทั ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ***
อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
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จากนั้น

ค่า
ทีพ่ กั

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบราติสลาวา (BRATISLAVA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าดานู บที่บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้กับ
พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่ านถ่ ายรู ปคู่ กับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ด้ านนอก ปราสาท
สาคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยฮ์ ังการี และเป็ นป้ อมปราการด่านสาคัญที่ไว้สาหรับ
ป้ องกันข้า ศึ ก ที่ จะมารุ ก รานอาณาจัก รออสเตรี ย -ฮังการี ด้วยความได้เปรี ย บทางด้านยุทธศาสตร์ จากการที่ ตวั
ปราสาทตั้งอยู่บนสู ง จึงส่ งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ าดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศ
เอื้ออานวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการี ได้อีกด้วย ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นที่ทาการของรัฐบาล
พาท่ านเดินชม ย่ าน Oldtown ของบราทิ สลาว่า ที่ เป็ นที่ ต้ งั ของ อาสนวิหารเซ็ นท์มาติน (St.Martin'sCathedral)
Michael's Gate และประติมากรรมที่เป็ นเอกลักษณ์น่ารักๆตลอดทาง เช่น Man at workSchöne NáciNapoleon's
Army Soldier
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
CROWNE PLAZA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
วันที่ 6
บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล์ • ล่ องเรื อดื่มด่าบรรยากาศที่สวยงามของแม่ น้าดานูบ • • อนุสรณ์
สถานฮีโร่ สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบู ดาเปสต์ (BUDAPEST) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองหลวงของประเทศฮังการี
(HUNGARY) ได้ชื่ อว่า เป็ นเมื อ งที่ ท ัน สมัย และสวยงามด้ว ยศิ ล ปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติ ที่ มี อารยธรรม
รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งแม่น้ าดานู บ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติด
อันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ าดานูบ
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จากนั้น

เที่ยง

นาท่ า นชมความงามของกลุ่ม อาคารบน คาลเทิล ฮิ ลล์ (CASTLE HILL) ซึ่ งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอัน
ทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริ เวณรอบนอก โบสถ์ แมทเธียส (MATTHIAS
CHURCH) ซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ จด
ั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มท
เธียส ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวง
ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็ นอนุสาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่
หน้า ป้ อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนื อเมื องบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่ น้ า
ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูกูลาร์ ช อาหารท้ องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็ นซุปเนื้อหรื อ
หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์ พเิ ศษด้ วยพริกปาปิ ก้ า
พิเศษ !!!! นาท่ าน ล่ องเรื อดื่มด่าบรรยากาศที่สวยงามของแม่ น้าดานูบ (DANUBE CRUISE) พร้ อมกับเครื่ องดื่ มสุ ด
พิเศษท่ านละ1 แก้ ว (NON ALCOHOL) ชมเมื องที่ ได้ชื่ อว่างดงามติ ดอันดับ โลกด้วยทัศ นี ย ภาพบนสองฝั่ ง แม่ น้ า
ระหว่างล่องเรื อท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่า เป็ น
สัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ าดานูบ
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นาท่านชมอนุสรณ์ สถานฮีโร่ สแควร์ (HEROES SQUARE) สถานที่แห่ งนี้ เป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรี ย ์
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางลานจัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร์ อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้ สร้าง
ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการี ครบรอบ 1000 ปี เสาสู งตระหง่านของอนุสาวรี ยเ์ ป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อ
เทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็ นดัง่ หลักของอาณาจักรฮังการี จากนั้นนาท่านสู่
วาชิ อุสสตรี ท (VACI UTCA) ถนนช้อปปี้ งอันมีชื่อของกรุ งบูดาเปสต์ เพลิดเพลินกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าและของที่
ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
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เที่ยวชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่งขายของที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของบูดาเปสต์และถือเป็ นหนึ่ง
ใน Food Market Hall ที่มีขนาดใหญ่ของยุโรป สามารถหาซื้ อของได้ทุกอย่างตั้งแต่ผกั ผลไม้ อาหารแห้ง รวมทั้ง
ของที่ระลึก อาทิ พริ กปาปริ กา้ ไส้กรอกกับซาลามี่ *** เนื่องจากตลาดกลางเมือง จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้าหาก
คณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริ ษทั ขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ***

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารไทย
MERCURE CASTLE HILL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
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วันที่ 7

เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์ บรุน • ถนนคาร์ ทเนอร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าชม พระราชวังและสวนเชิ นน์ บรุ น (PALACE AND GARDENS OF SCHOENBRUNN) พระราชวังฤดูร้อน
ของราชวงศ์ฮบั ส์บวร์ ค สร้างแบบบาโรก คาว่าเชินน์บรุ น นั้น มีความหมายว่า น้ าพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการ
ริ เริ่ มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซี เมเลี่ยนที่ 2 ได้ซ้ื อที่ดินบริ เวณนี้ แต่ตวั อาคารในปั จจุบนั นั้น
สร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรี ย เทเรซ่ า โดยมีพระราชประสงค์ให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามทัดเทียม
พระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรดสี เหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษ
ตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสี เหลืองโทนนี้น้ นั จึงได้ชื่ออย่างเป็ นทางการว่าสี เหลืองเทเรซ่า

จากนั้น

นาท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคาร์ ทเนอร์ (KARTNER STREET) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโรมัน เป็ น
1 ใน ถนนที่มุ่งสู่ กรงโรมในสมัยนั้น เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็ นถนน
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สายช้อปปิ้ งในช่วงศตวรรษที่ 19 แม้อาคารบ้านเรื อนส่ วนมากจะถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ทางการก็
ได้สร้างตึกรามบ้านช่องที่รูปแบบเดิม เพื่อคงเสน่ห์แห่งถนนสายนี้ไว้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนั้ น ยัง มี ศ าสนสถานที่ ส าคัญ บนถนนแห่ ง นี้ อี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ อาสนวิ ห ารสเตฟาน (ST. STEPHEN'S
CATHEDRAL) โบสถ์เก่าแก่ที่อยูม
่ าตั้งแต่ปี 1160 ตัวอาสนวิหารสร้างด้วยหินปูนมีความยาว 107 เมตร กว้าง 70 เมตร
และ สู ง 136.7 เมตร มีระฆังทั้งหมด 23 ใบ ใบใหญ่ที่สุดชื่ อว่า ระฆังพุมเมริ น ที่มีน้ าหนักถึง 20,130 กิโลกรัม ถือ
เป็ นระฆังแบบแกว่งที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรี ย และเป็ นอันดับ 2 ของยุโรป รองจากระฆังปี เตอร์ ของเยรมันเท่านั้น
กล่าวกันว่าบิโทเฟ่ นรู ้ตวั ว่าตนสู ญเสี ยการได้ยินเพราะว่าเมื่อหันมองไปบนอาสนวิหารแห่ งนี้ แล้วเห็นนกบินออก
จากหอระฆังแต่กลับไม่ได้ยนิ เสี ยงระฆังเหมือนเคย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! ทานหมูทอด Schnitzel และ APPLE STRUDEL เมนูต้นตา
หรับของเมืองเวียนนา
ทีพ่ กั
AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)
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วันที่ 8

เวียนนา • สนามบินเวียนนา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สนามบิ น นานาชาติ เ วี ย นนา (FLUGHAFEN WIEN) เพื่ อ ท าการเช็ ค อิ น และท าคื น ภาษี ( TAX
REFUND)
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 937 บินตรงจากกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย สู่กรุ งเทพฯ

13.30 น.

 (เช้ า/-/-)

** สาหรับพีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เที่ยวบินที่ TG 937
โดยจะออกจากเวียนนา เวลา 14.35 น. บินถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.35 น. **
วันที่ 9

กรุงเทพฯ

05.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*********************

หมายเหตุ:

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE9วัน 6คืน
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์(TG)
กาหนดการเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
/ เด็กพักกับผุ้ใหญ่ 1
บริบูรณ์
ท่าน
เสริมเตียง
(พักห้ องละ 2 ท่าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน)

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

5-13 มี.ค. 63

55,900

54,900

53,900

8,000

19 - 27 มี.ค. 63

59,900

58,900

57,900

8,000

8 - 16 เม.ย. 63

62,900

61,900

60,900

8,000

13 - 21 เม.ย. 63

62,900

61,900

60,900

8,000

62,900

61,900

60,900

9,900

21 – 29 พ.ค. 63

61,900

60,900

59,900

9,900

1 – 9 มิ.ย. 63

59,900

58,900

57,900

9,900

25 – 3 ก.ค. 63

61,900

60,900

59,900

9,900

7 – 15 ส.ค. 63

62,900

61,900

60,900

9,900

30 – 8 พ.ค. 63

TG924/TG937
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17 – 25 ก.ย. 63
8 – 16 ต.ค. 63
21 – 29 ต.ค. 63

TG924/TG937

60,900

59,900

58,900

9,900

62,900

61,900

60,900

9,900

62,900

61,900

60,900

9,900

** คณะเดินทางจานวน 25 - 30 ท่ านต่ อกรุ๊ป **
รายละเอียดเพิม่ เติม

ราคาต่ อท่ าน

ชั้นธุรกิจ TG (BKK-MUC/VIE-BKK) เพิม่ เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้ าหน้ าที่ค่ะ **
ในกรณีลูกค้ ามีตั๋วแล้ ว TG (BKK-MUC/VIE-BKK) หักออก
ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มีเตียง)

90,000 – 120,000
20,000
21,900

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ
ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ าการสะสมไมล์หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสาย
บินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม





ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท **ชาระพร้ อมเงินมัดจา**
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรี ด ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ , การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 14 ยูโร/ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
การจองทัวร์ :
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศกาล
,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะ ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่
มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลื อไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิ ดจาก
อุบ ัติเหตุใ นรายการท่ องเที่ ย ว (ซึ่ ง ลู ก ค้า จะต้องยอมรั บ ในเงื่ อนไขนี้ ใ นกรณี ที่ เกิ ดเหตุ สุ ดวิ สั ย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
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➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่า งทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่ าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่า งประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฏิ เสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณี มี “คดีความ” ที่ ไม่อนุ ญาติ ให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่า ท่ า น
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ า
อย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเชก)
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์ )
การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 10 - 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี น้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรียน นักศึกษา
ศึ กษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่ อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
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รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)สถานทูต
อาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า

• กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปี ขึน้ ไปต้ องออกค่ าใช้ จ่ายเอง ผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่ าทัวร์ ได้ )
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
• สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน ) ก่อนวันยืน่ วี
ซ่า รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต

สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบตั ร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
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• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลา
และประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )

5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน
่ วีซ่า
• เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรื อ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิ น้
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้ อมูลและเอกสารทุกอย่างต้ องเป็ นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

BT-EUR001_TG

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศเชก (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศเชก
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

BT-EUR001_TG

3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

