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ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ลินซ์
ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บรู ก์ เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

พิเศษ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ และล่องเรือชมแม่นํ้าดานูบ
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วันแรก
22.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีท่ ําการ
เช็คอินตั ๋ว

วันที่สอง
01.15 น.

ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสูเ่ มืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 111 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นบูดาเปสต์ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่
เมือ ง บูดาเปสต์ (Budapest) เมือ งหลวงของฮัง การีแ ละเมือ งชื่อดังอีก แห่งของยุ โ รป ศูนย์ก ลางทาง
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศทีม่ อี ายุมากว่าร้อยปี แล้ว นํ าท่านสู่ มหาวิ หารแมทธิ อสั (Matthias
Church) มรดกโลกชิ้นสําคัญของบูดาเปสต์ โบสถ์ทง่ี ดงามแต่จะเก่าแก่ดว้ ยอายุเกือบ 700 ปี มหาวิหาร
สถาปตั ยกรรมแบบนีโอโกธิกหลังนี้ในอดีตเคยใช้เป็ นโบสถ์ทส่ี าํ คัญยิง่ เพราะใช้เป็ นสถานทีป่ ระกอบพระ
ราชพิธเี ถลิงราชสมบัตสิ วมมงกุฎของกษัตริยฮ์ งั การีหลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมือเมื่อถูกยึดครองโดย
ชาวเติรก์ หรือตุรกีทเ่ี ปลีย่ นให้มหาวิหารกลายเป็ นมัสยิดในศาสนาอิสลามตามทีช่ าวเติรก์ นับถือ จนเมือ่ ชาว
เติรก์ ถูกขับไล่ไปหมดแล้วมหาวิหารก็ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้กลับมาเป็ นศาสนาสถานแห่งคริสต์ศาสนา
เช่นเดิม และทีต่ ดิ กันนัน้ จะมี ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและกําแพงสีขาวทีด่ เู หมือน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ในปี 1905 โดยชาวประมงเชือ้ สายฮังกาเรียนทีอ่ าศัยอยู่ใน
แถบนี้ อดีตนัน้ เป็ นป้อมสําหรับสังเกตการณ์ เฝ้าระวังและป้องกันภัย แต่ปจั จุบนั ได้กลายเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามของแม่น้ํ าดานู บไปแล้ว และได้รบั การยกย่องให้เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในบูดาเปสต์อกี ด้วย แวะ
ชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานทีส่ วยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้างขึน้ เหนือแม่น้ํ าดานู บ และก็เป็ นสะพานที่สวยงามน่ าชมน่ ามองไม่ว่าจะเป็ นกลางวันหรือ
ั่
กลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไว้ทงั ้ สองฝงของสะพาน
พิ เศษ ล่ องเรือชมแม่นํ้าดานู บแบบส่ วนตัว โดยจะล่องไปตามแม่น้ํ าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือน
ั ่ น้ํ า เราจะได้เห็นทัง้ วิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่ง
สถาปตั ยกรรมริมสองฝงแม่
ฮังการี (Hungary Parliament) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นอาคารรัฐสภาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทันทีทเ่ี ห็น
บอกได้เลยว่านี่คอื อาคารรัฐสภาทีส่ วยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยสัมผัสมา รูปแบบนัน้ โดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วย
สถาปตั ยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจาํ นวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว

04.45 น.
08.50 น.
12.45 น.
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน
บูดาเปสต์ - บราติ สลาวา– ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต – เวียนนา
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง บราติ สลาวา (Bratislava) เมืองหลวง
ของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แม้จะว่าเป็ นเมืองขนาด
เล็กไม่เหมือนเมืองหลวงอื่นๆ ของยุโรป แต่กเ็ ป็ นเมืองทีม่ าก
ด้ ว ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ พ ร า ะ เ ค ย เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง
ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536
– 1783 ทัง้ ยังหลากหลายด้วยเชื้อชาติและวัฒนธรรม เมืองบ
ราติสลาวาเคยได้เป็ นเมืองทีร่ ่ํารวยทีส่ ุดอันดับ 3 ในกลุ่ม ยูโร
เปี้ ยน ยูเนียน อีกด้วย นํ าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Old
Town) ศูนย์กลางด้านประวัตศิ าสตร์ของเมือง เป็ นย่านทีเ่ ป็ น
ที่ตงั ้ ของอาคารโบราณที่สําคัญหลายแห่งของเมือง มากมาย
ด้ว ยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้ว นสํา คัญ จนประเมิน ค่า
ไม่ได้ ชมย่าน จัตุรสั กลาง (Main Square) จัตุรสั ทีม่ ชี ่อื เสียง
และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีของประเทศสโลวาเกีย เป็ นจัตุรสั โล่งกว้าง
ล้อมรอบด้วยอาคารและมีจุดเด่นคือ นํ้าพุโรแลนด์ (Roland Fountain) ทีต่ งั ้ อยูก่ ลางจัตุรสั เป็ นแลนด์มาร์ก
ทีส่ าํ คัญมากของเมืองทีถ่ ูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกในปี 1572 เพื่อเป็ นจุดบริการนํ้าสาธารณะสําหรับประชาชนใน
ั้
เมือง ก่อนจะมีการสร้างรูปปนของกษั
ตริยแ์ มกซิมเิ ลียนในชุดอัศวินพร้อมเกราะเต็มยศขึน้ เหนือนํ้าพุ เป็ น
สัญลักษณ์ของผูป้ กป้อมเมืองนัน่ เอง อีกหนึ่งสิง่ ก่อสร้างในบริเวณนี้ท่สี ําคัญไม่แพ้กนั ก็คอื ศาลากลาง
เมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่คงรักษามาจนถึงปจั จุบนั ที่
กลางเป็ นอาคารศาลากลางเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศสโลวาเกีย และเป็ นอาคารทีส่ ร้างจากหินทีอ่ ายุ
มากทีส่ ดุ ทีย่ งั ยืนหยัดอยูไ่ ด้ในเมืองบราติสลาวา อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นศาลาว่าการตัง้ แต่ศตวรรษที่ 1519 ปจั จุบนั ภายในศาลาว่าการแห่งนี้ได้รบั การบูรณะใหม่ให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์บราติสลาวาให้นักท่องเที่ยว
และผูท้ ส่ี นใจเข้าเยีย่ มชมประวัตศิ าสตร์ของเมือง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูทอ่ี อกแบบอย่างเรียบหรูใน
สไตล์นีโอคลาสสิค พระราชวังพริ เมท (Primate Palace) ทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 18 สําหรับเป็ นทีพ่ าํ นัก
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กลางวัน

ของอาร์ค บิช อป ป จั จุ บ ัน เป็ น สถานที่ทํา งานของนายกแห่ ง บราติส ลาวา พระราชวัง แห่ง นี้ ไ ด้เ ปิ ด ให้
นักท่องเทีย่ วเข้าชมภายในได้
นําท่านเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปาร์นดอร์ฟ (Parndorf)
***อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ งแบบเต็มที่ *** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน
ปาร์นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เ ลทขนาดใหญ่ ท่ีเ น้ น แบรนด์เ นมในราคาสุดพิเ ศษ
จํานวนมาก ภายในนัน้ มากพร้อมด้วยแบรนด์ชนั ้ นํ าจากเกือบทัวโลกมาให้
่
เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เช่น
Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย
เดินทางสู่เมือง เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ชนั ้ ชื่อในเรื่องความน่ าอยู่และน่ า
เทีย่ วด้วยการเป็ นดินแดนทีม่ ากด้วยคุณภาพของสภาพบ้านเมืองและคุณภาพชีวติ ประชากร เวียนนายัง
เลอค่าเปรียบเสมือนราชินีแห่งยุโรป สวยทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็ นด้วยทิวทัศน์ หรือสถาปตั ยกรรมแสน
วิจติ ร ที่มากด้วยประวัตศิ าสตร์ในทุกๆ มุมเมืองแล้ว ยังเป็ นเมืองสวยในบรรยากาศโรแมนติกเป็ นใครก็
อยากมาเทีย่ วเวียนนากันทัง้ นัน้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุนน์ – ลิ นซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์
(Schonbrunn Palace) พระราชวังขนาดใหญ่แสนงดงามที่
อยูค่ ่เู วียนนามาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 พระราชวังสีเหลืองอ่อน
แห่งนี้เคยเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูรก์
ตกแต่ ง อย่า งประณี ต สง่า งามสมฐานนะพระราชวัง หลวง
พร้อ มตกแต่ งด้ว ยศิล ปะชัน้ เยี่ย มจํา นวนมาก พระราชวัง
สไตล์บาโรคแห่งนี้มจี ํานวนห้องมากถึง 1,441 ห้อง ที่ล้วน
แล้วแต่ใหญ่โตและอลังการด้วยการสถาปตั ยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ด้วยความยิง่ ใหญ่งดงาม
และความสําคัญของพระราชวังแห่งนี้ ทําให้ได้ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกชิน้ สําคัญไปในปี 1996 ทัง้ ยัง
เป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันดับต้นๆ ของเวียนนาและประเทศออสเตรียเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านแวะชมและถ่ายภาพ บริเวณ จัตรุ สั มาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa Platz) จัตุรสั กลางเมืองทีเ่ ป็ น
ทัง้ แลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอดนิยมแห่งนี้นัน้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ อนุ สาวรีย์จกั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า
(Maria Theresa of Austria) สตรีผมู้ ากความสามารถและครองสถานะการเป็ นประมุขของประเทศ จากจุด
นี้ซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็ นที่ตงั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์แสดงงานศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาที่รวมตัวอย่าง
สัตว์หายากหลากหลายชนิด และพิพธิ ภัณฑ์แสดงงานศิลปะยุคใหม่ จากนัน้ นํ าท่านชม โบสถ์สตี เฟนส์
(St. Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเวียนนาที่สวยงามโดดเด่นด้วยสถาปตั ยกรรมแบบ
โกธิก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1137 และสร้างกันนาน 75 ปี
รูปทรงตัวอาคารนัน้ สูงแหลมเป็ นหอคอย 136.7 เมตร และสร้าง
ขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แก่นักบุญสตีเฟนส์ และแม้จะเป็ นโบสถ์โบราณ
อายุกว่า 600 ปี แต่กย็ งั คงความสําคัญ ความยิง่ ใหญ่ และความ
งดงามไม่เสื่อมคลายแม้แต่น้อย นํ าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่
เมือง ลิ นซ์ (Linz) เมืองขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนประเทศเช็คแห่ง
นี้ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เคยได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ นเมืองหลักแห่งวัฒนธรรมของยุโรปเมือ่ ปี 2009
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้าลิ นซ์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บรู ก์ – สวนมิ ราเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – เชสกี้ ครุมลอฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองทีง่ ดงามและ
มีเ สน่ ห์อ ย่ า งล้ น เหลือ ด้ว ยทิว ทัศ น์ โ ดยรอบที่ร ายล้ อ มด้ว ย
ทะเลสาบกว้างและภูเขาสูงทีง่ ดงามราวกับภาพวาด พร้อมด้วย
อากาศบริสุทธิ ์และบรรยากาศดีๆ แสนโรแมนติกแห่งนี้ได้ถูก
ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
ไปเมื่อปี 1997 พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” ตัว
เมืองนัน้ มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มีความเจริญรุ่งเรือง
เกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพันปี ท่ผี ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมือง
ฮัลล์ชตัทท์ได้ทงั ้ เดินเท้าชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจําเมือง นัง่ เรือชมทะเลสาบ แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่
ั ้ ท่ รินิต้ี
เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองทีโ่ ดดเด่นด้วยรูกปนโฮลี
เป็ นเป็ นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลต่างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริ ช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่ง
นี้มอี ายุกว่า 500 ปีแล้วแต่กเ็ ป็ นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองทีพ่ ลาดไม่ได้
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กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ซาลซ์บูรก์ (Salzburg) เมืองสวยแสนโรแมนติกทีค่ รองตําแหน่งเมืองใหญ่อนั ดับ 4
ของออสเตรียนัน้ เต็มไปด้วยความสวยงามและคลาสสิก มากล้นด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน ทัง้ หมดนี้
ทําให้ซาลซ์บูรก์ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1996 นอกจากนี้ซาลซ์บูรก์ ยังสวยงามด้วยแนว
“แม่น้ํ าซาลซ์แซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผ่านซึ่งถือเป็ นแม่น้ํ าสายหลักของออสเตรียที่ไหล
ผ่านไปจนถึงเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม สวนมิ ราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ โี ด่ง
ดังไปทัวโลกนี
่
้ เป็ นสวนเก่าแก่ท่ไี ด้ถูกสร้างและจัดขึ้นมาตัง้ แต่ปี
1690 สวยด้วยการบรรจงจัดและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้
นํ้ าพุ และรูปปนั ้ สง่างามสมกับเป็ นสวนแห่ง พระราชวังมิราเบล
(Mirabell Palace) จากนัน้ นํ าท่านสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
(Getreidegasse) ถนนย่านการค้าสําคัญของเมืองทีเ่ คยพลุกพล่าน
ไปด้วยผูค้ นทีต่ ่างก็หอบเอาสินค้าของตัวเองมาแลกเปลีย่ นซือ้ ขาย
กัน ถนนเส้นนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของ บ้านเกิ ดโมสาร์ท นักประพันธ์ช่อื
ก้องโลกอีกด้วย ปจั จุบนั ย่านนี้กย็ งั พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นเช่นเดิม
เพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังทีไ่ ม่ว่า
จะเป็ นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็สามารถหาซื้อได้จากถนนสายนี้
เป็ นอีกแหล่งข้อปปิ้งทีข่ าช้อปพลาดไม่ได้
เดินทางต่อสู่ ประเทศเช็ค (Czech Republic) ณ เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ
ในโบฮีเมีย ซึง่ มีเขตเมืองเก่าทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปในปี 1992 เพราะ
อุดมไปด้วยสถาปตั ยกรรมและโบราณสถานมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับเดียวกัน
เชสกี้ คลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองทีล่ อ้ มรอบด้วย
แม่ น้ํ า วัล ตาวาแห่ ง นี้ นั น้ มีเ สน่ ห์ ด้ ว ยการเป็ น เมือ งแห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ ทีม่ อี ดีตเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้
เห็นหลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อยหลังที่สร้างกันมาตัง้ แต่
ช่วงยุคกลางแต่ยงั คงอนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี ทําให้ เชสกี้ ครุ
มลอฟ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์และได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจาก
ยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สร้างขึน้
เมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็ นสมบัตขิ องขุนนางใน 3 ตระกูล ปจั จุบนั ตกเป็ นสมบัตขิ องรัฐบาล
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เที่ยง

เย็น

สาธารณรัฐเช็กเป็ นทีเ่ รียบร้อย ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็น
สภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชดั เจนขึน้ ทัง้ แม่น้ําวัลตาวาล้อมคดเคีย้ วเป็ นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคาร
่ องนัน้ งดงามอย่างทีส่ ดุ
และปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีสม้ อิฐของหลังคาทัวเมื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เ มือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อ
นํ้ าพุรอ้ น เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่
ธาตุชนั ้ ดีและมีคุณภาพสูง ปจั จุบนั คาร์โลวี วารีกลายเป็ นเมือง
ตากอากาศชื่ อ ดั ง และเป็ นเมื อ งแห่ ง สปาที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใน
สาธารณรั ฐ เ ช็ ก ทั ว่ ทั ้ง เมื อ งในคาร์ โ ล วี วารี ย ั ง ค งมี
สถาปตั ยกรรมตามอาคารต่างๆ ทีส่ วยงามให้ได้ชมกันไม่ต่าง
ั ้ กบุญ อนุ สาวรียแ์ ละอาคารเก่าแก่ยงั มีอยู่
จากในปราก รูปปนนั
ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกว้างขวาง แต่บริเวณทีด่ ู
สวยงามได้บรรยากาศดีๆ นําท่านชมบ่อนํ้าพุรอ้ นขนาดใหญ่ท่ี
Hot Spring Colonnade ซึง่ สร้างให้เป็ นบ่อนํ้าพุรอ้ นในจุดทีม่ ี
นํ้ าพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร
นํ้ าที่ข้นึ มาจากดินนี้จะพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้
ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และเป็ นนํ้ าที่ชาวคาร์โลวี
วารีใช้ในการรักษาโรคมากว่า 600 ปีแล้ว แต่กจ็ ะมีอยูห่ ลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้
สรรพคุณของนํ้าแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกีย่ วกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกีย่ วกับ
ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรีย่ วแรงได้ และในบ่อนํ้าเหล่านี้สามารถ
รองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วสําหรับตักชิมนํ้ าจากบ่อนํ้ าพุรอ้ น ทีม่ บี ริการจําหน่ ายอยู่ทด่ี า้ นหน้านัน่ เอง และ
แก้ว เหล่ า นั น้ สามารถเก็บ เป็ น ของที่ร ะลึก ได้อีก ด้ว ย เพราะตกแต่ ง ด้ว ยลวดลายอย่า งสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์ทด่ี ไู ปแล้วคล้ายกานํ้านันเอง
่
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดน
แห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิง่ ปลูกสร้างจากอดีต ปจั จุบนั ปรากได้กลายเป็ นเสมือน
หัวใจของยุโรป เป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ ม่ควรพลาดทีจ่ ะไปเยือนให้ได้ซกั ครัง้
เป็ นอีกหนึ่งความสุนทรียใ์ นการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วอย่างปฏิเสธไม่ได้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
15.15 น.
23.15 น.
วันที่แปด
03.00 น.
12.15 น.

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมน
ติก ที่ไ ม่ ว่ า ใครมาก็ ต้ อ งหลงรัก ถ่ า ยภาพกับ ด้า นหน้ า
ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อ ชมสิ่ง ก่ อ สร้า งที่
เป็ นแลนด์มาร์กสําคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตัง้ แต่
ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปจั จุบนั ใช้เป็ นสถานทีท่ าํ งาน
ของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้ า
มหาวิ หารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหาร
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีถ่ อื ได้ว่าใหญ่ทส่ี ุด
และสําคัญทีส่ ุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักทีส่ งู ถึง
96.5 เมตร และหอคอยคู่ท่ดี ้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร นํ า
ท่ า นชม สะพานชาร์ ล ส์ (Charles Bridge) อี ก หนึ่ ง
จุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูป
ั ้ กบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็ นสิง่ ก่อสร้างชิ้นสําคัญที่ช้ใี ห้คนยุคปจั จุบนั เห็นได้ถึง
ปนนั
ความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 4 และทีใ่ จกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิ กาดารา
ศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึง่ คอยทําหน้าทีบ่ อกเวลาให้กบั ชาวเมืองทุกวีว่ นั หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูก
ั ้ กบุญ ตัวเรือนนาฬิกา
สร้างขึน้ ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาทีค่ อยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรปู ปนนั
แสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปจั จุบนั เมื่อเวลาเดินมาครบชัวโมงจะมี
่
เสียง
ระฆังดังกังวานและรูปปนั ้ 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ทพ่ี ากันเดินขบวนกันอยูห่ ลังช่องหน้าปดั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิน เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 140 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 384
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคา

พฤษภาคม

13 – 20 พ.ค. 62
20 – 27 พ.ค. 62

มิ ถนุ ายน

4 – 11 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62

กันยายน

3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62

ตุลาคม

พฤศจิ กายน

ธันวาคม

1-8 ต.ค. 62

39,900.40,900.-

8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62

41,900.-

19-26 พ.ย. 62

40,900.-

4-11/15-22 พ.ย. 62
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62

39,900.-

4-11 ธ.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอัง กฤษ ออกโดยธนาคารเท่า นัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
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สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

