Vivid
Eastern Europe
ออสเตรีย ฮังการี
สโลวัก เชก เยอรมนี
9 วัน 6 คืน

HILIGHT
 เข าช มพ ร ะร าช วั งเ ชิ น บ รุ น น ( Schoenbrunn
Palace) อันวิจิตรตราการตา
 ล อ งเรื อ แม น้ํ า ดานู บ ชมรั ฐ สภาที่ สุ ด แห ง ความ
สวยงามของกรุงบูดาเปสต (Budapest)
 สัมผัส มนตเสนหของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะ
ทําใหคุณหลงรักแบบไมรูลืม
 เดิ น เล น เมื อ งน้ํ า แร สุ ด แสนโรแมนติ ก ที่ ค าร โ ลวี่
วารี (Karlovy vary)
 เขาชม 2 ปราสาทดังแหงแควนบาวาเรีย ปราสาท
โฮเฮนชวานเกาและ ปราสาทนอยชวานสไตน
 เดิ น เล น ที่ ห มู บ า นฮั ล สตั ท (Hallstatt) หมู บ า น
มรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป

โดยสายการบิน
ออสเตรียนแอรไลน (OS)
เดินทาง : มิถุนายน – พฤศจิกายน 62

ราคาเริ่มตนเพียง 52,900-
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10-18 มิ.ย. 62

52,900

วันที่ 23 ก.ย. -1 ต.ค. 62

53,900

วันที่ 7-15 , 21-29 ต.ค. 62

55,900

วันที่ 4-12 พ.ย. 62

52,900

เสนทางการเดินทาง
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

เชา กลางวัน

ค่ํา โรงแรมที่พก
ั

กรุงเทพ

2

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต –
ลองเรือแมน้ําดานูบ

3

บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา

4

O

O

O

X

O

บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

O

O

X

5

ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ

O

O

O

6

เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน

O

O

O

7

ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอย
ชวานสไตน – อินสบรูค

O

O

O

8

อินสบรูค – ฮัลสตัท – หมูบานกรินซิ่ง - เวียนนา –สนามบิน

O

O

9

กรุงเทพ

PARK INN BY
RADISSON
BUDAPEST
หรือเทียบเทา
HOLIDAY INN
BRATISLAVA
หรือเทียบเทา
INTERNATIONAL
หรือเทียบเทา
BELEVUE
หรือเทียบเทา
LUITPOLDPARK
HOTEL
หรือเทียบเทา
RAMADA TIVOLI
หรือเทียบเทา
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพ

20.30 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ
บินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

23.45 น.

ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 23.55 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 05.25 น. ***

วันที่ 2

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ

05.35 น.

ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6
ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมื อ ง จากนั้ น นํ า เข า ชมความงดงามของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น (Schoenbrunn
Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441
หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระ
โรงและพลั บ พลาที่ ป ระทั บ ซึ่ ง ได รั บ การตกแต ง อย า งวิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง สวยงามไม แ พ
พระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ า ท า นเดิ น ทางโดย รถโค ช ผ า นย า นเก ษตรกรรมข า มพรมแ ดนสู กรุ ง บู ด าเปส ต
(Budapest) เมื อ งหลวงของ ประเทศฮั ง การี (Hungary) ซึ่ ง ได ชื่ อ ว า เป น เมื อ งที่
ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานาน
กวาพั นป ถึ งกับไดรับการขนานนามวา เปน “ไขมุก แหง แมน้ํา ดานูบ ” ชมเมือ งที่ไ ด ชื่อว า
งดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝงแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบ
อันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิว ทัศนและอารยะธรรมฮังการีในช วง 600-800 ปม าแล ว
ที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐ สภา ซึ่ง
งดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365
ยอด นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูก
นํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน

ค่ํา
ที่พัก

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ)
นํ า ท านเดิ น ทางเข าสู ที่ พั ก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรื อ
เทียบเทา
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วันที่ 3
เชา

บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทานได
อิ ส ระช อ ปป ง สิ น ค า แบรนด เ นมมากมาย อาทิ เช น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,
OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวัน
อาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไป
ในวันถัดไปแทน**

กลางวัน
บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางโดยรถโค ชสู กรุ งบราติ ส ลาว า (Bratislava) เมือ ง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริม ฝงแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดน
ของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก

ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 4
เชา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา

บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ เช็ก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรัฐ เชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท
และโรมแหงอุดรทิศ

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํา เข า ชมปราสาทแห ง ปราก (Prague Castle) (ใช เวลาเดิ น ชมเมื อ งทั้ ง หมด
ประมาณ 3 - 4 ชม.เนื่องจากเปนเมืองเกาทั้งหมด และรถบัส ไมส ามารถเขาถึงได)
ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ
Premyslids ซึ่ งปจ จุบัน เปน ทําเนียบประธานาธิบ ดีม าตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิ หาร
เซนต วิตุ ส (St.Vitus Cathedral) อั นงามสงา ดว ยสถาปต ยกรรมแบบโกธิ คในสมั ย
ศตวรรษที่ 14 นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก

ซึ่งพระเจาชารล

ที่ 4 โปรดใหส รางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัต ริยสําคัญในอดี ต
เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน
(กรณีมี พิธี ภายในมหาวิห าร อาจไมไ ดรั บอณุญาตใหเ ขา ชม) แลว ชมพระราชวั ง
หลวง (Royal Palace) ที่เปนหนึ่งในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจ าชายโบฮีเ มีย นทั้ ง หลาย แลว เดิ นชมย า นช างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ ง
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ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากนั้นนําทานเดินเลนบนสะพาน
ชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแต
กลางคริ สตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูป ปนโลหะของเหลานักบุ ญที่ตั้งอยู
สองขา งราวสะพานกวา 30 องค จากนั้ นนํ า ทา นเดิ น สูป ระตู เ มือ งเก า “Powder Gate”
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่สรางมา
ตั้ ง แต ป ค.ศ.1338 มี จุ ด เด น คื อ นาฬิ ก าดาราศาสตร (Astronomical

Clock) ที่

สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปงสินคาแบรนด
เนมยานเมืองเกา
ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 5
เชา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเทา

ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไ ดชื่อวาเปนเมืองแหงส
ปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐ เช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัด
โรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจ จุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จ ะมาใช
บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่ม น้ําแรซึ่งตองดื่ม กับ
แกวพิเศษโดยเฉพาะเปนแกว พอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา จากนั้นเชิญเดิน
เลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก หรือ เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เปดอบโบฮีเมียน)
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ไดชื่อ
วาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไ ดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยูริม สองฝงของแมน้ําวัลตาวา
ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษ
และขึ้ น ทะเบี ย นไว ใ ห เ ป น สถานที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ของโลก นํ า ชมปราสาทครุ ม ลอฟ
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริม ฝง
แม น้ํ า วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เ วณคุ ง น้ํา ฝ ง ตรงข ามเป น ยา นเมือ งเก า
คลาสสิค Senate Square และโบสถเกากลางเมือง

ค่ํา
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BELEVUE หรือเทียบเทา
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วันที่ 6
เชา

เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของ
รัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัม บูรก)
และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป โดยรัฐบาวาเรีย
เคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยม ากอน กอนที่จ ะผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและ
ธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
โกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆัง
สูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกา
ตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
และของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสูเมืองฟุส เซน (Fussen) เปนเมืองเกามา
ตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบ
นอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคย
มีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อ
ขายเกลือมาแตโบราณ

ค่ํา
ที่พัก
วันที่ 7
เชา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเทา

ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูค
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวาน
เกา ปราสาทพระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตั้งอยูใกลกับ
ทางขึ้นปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทที่พ ระเจาลุดวิกที่
2 แหงบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
จากนั้ น เดิ นทางขึ้ นปราสาทเพื่อ เข า ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด
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ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป น
ปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ
ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธ
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง เดิน ทางสูเมื องอิ นสบ รูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของ
แควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริม ฝงแมน้ําอิน ซึ่ง
คํ า ว า อิ น ส บ รู ค นั้ น แปลว า สะพานแห ง แม น้ํ า อิ น มี ลั ก ษณะแคบๆแทรกตั ว อยู ร ะหว า ง
เทือกเขาแอลป ชมหลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินส
บรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่
15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian
ค่ํา
ที่พัก

วันที่ 8
เชา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา

อินสบรูค – ฮัลสตัท – หมูบานกรินซิ่ง - เวียนนา – สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮัล สตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา4,500 ป เมือง
ที่ตั้ง อยู ริม ทะเลสาบ โอบล อมดว ยขุ นเขาและป าสี เขี ยวขจี

สวยงามราวกั บภาพวาด

กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ เพอรออสเตรีย
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉ ายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และ
เปนพื้นที่ม รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมือง
เสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู “หมูบานกรินซิ่ง” (Grinzing) หมูบานพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการ“ผลิต
ไวน ส ด” นํา เดิ น ทางโดยรถโค ช สู กรุ งเวี ย นนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุม ของ ปาไมแหง
ออสเตรี ย ผ านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่ แวดลอมไปด วยอาคารอั นงดงาม
สถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แต
ตัว อาคารได ถูก ทํา ลายไปในระหว า งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 และเป ด ใหมอี กครั้ งในป ค.ศ.
1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุม อาคารที่เคยเปนที่ประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากนั้น
นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญ ลักษณของกรุ ง
เวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความ
ทุกขยากของประชาชน หลังจากนั้นไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเวียนนา
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23.20 น.

ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน OS025
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 ตุล าคมเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา
23.20 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.20 น. ***

วันที่ 9

กรุงเทพ

14.20 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม

: Vivid Eastern Europe

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถงึ 12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใ หญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถงึ 12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใ หญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถงึ 7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใ หญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

10-18 มิ.ย. 62

52,900.-

52,900.-

52,900.-

52,900.-

27,900.-

7,900.-

23 ก.ย. -1 ต.ค. 62

53,900.-

53,900.-

53,900.-

53,900.-

28,900.-

7,900.-

7-15 ต.ค. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

29,900.-

7,900.-

21-29 ต.ค. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

29,900.-

7,900.-

4-12 พ.ย. 62

52,900.-

52,900.-

52,900.-

52,900.-

27,900.-

7,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดย
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อัตโนมัติ
3.

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4.

หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น

5.

การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทาง
เจาหนาที่

6.

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1 คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา
กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัตว
ิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา
ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดต องใชพ าสปอรตเดินทาง ชวงระหวา งยื่นวีซา หรื อ กอนเดิน ทางกับทางบริษัท ทานตอ งแจงใหทาง
บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจ ารณาวีซาที่คอนขาง
นานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู
เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม เกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด
เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2.แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3.แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.

บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค า ใช จ า ยทั้ ง หมดกรณี ท า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลทํ า ให ค ณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ส ามารถเรี ย กคื น ได คื อ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซาแลวไมได รับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชํ าระคาทัวรหรือมัดจํ า
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณี วีซ า ผ านแล ว แจ งยกเลิ ก ก อนหรื อหลั ง ออกตั๋ วโดยสาร บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการ ไม คื น คา ทั ว ร
ทั้งหมด
9.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และห องพั กแบบ 3 ทาน/3 เตี ยง (Triple Room) ห องพั กต างประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซา
 เชงเกน (เชก)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหวางยืน
่ วีซา
 เขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือ
เดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณี ที่ ถื อ พาสปอร ต สั ญ ชาติ ไ ทย แต พํ า นั ก อยู
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ตางประเทศ, ทํ างานอยู ตางประเทศ หรื อนัก เรีย น นั กศึก ษาศึ กษาอยูต างประเทศ กรุณ า
แจ ง เจ า หน า ที่ ข องทางบริ ษั ท ให ท ราบทั น ที เพราะการยื่ น ขอวี ซ า จะมี เ งื่ อ นไข และ
ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6

เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3 หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง
3.1.1สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3

เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน
Statement เทานั้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม
พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก

คาใชจาย
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ
4 หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชา
ที่ โฉนดที่ดน
ิ เปนตัน

- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
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(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยืน
่ วีซาเชงเกนประเทศเชก
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
 ของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ ยาว
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
........................................................................................................
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13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข
 อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปทผ
ี่ านมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที.่ .......................................

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซา
 เชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**

16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชอ
ื่ .................................................
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สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..….

เงินสด

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจด
ั หาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผอ
ู อกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซ
ี าเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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