ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนาและกลับที่มิวนิค**

เข้าชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชิรน์ บรุน,
หมู่ปราสาทปราคและปราสาทนอยชวานสไตน์
ชมทัศนี ยภาพที่งดงามในบราติสลาวา ล่องเรือชมแม่น้าดานูบที่บดู าเปสต์

พร้อมช้อปปิ้ง
โดยสายการบินไทย (TG)

บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในกลุ่มยุโรปตะวันออก 5 ประเทศดัง ได้แก่ ออสเตรีย, ฮังกำรี, สโลวัค, สำธำรณรัฐเช็ค
และเยอรมันนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักต่ำงๆ ทีงดงำมดั
่
งนี้
เวียนนา

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงดงำม
ี่
และมีพระราชวังเชิ รน์ บรุนน์ทมีี ่ ควำมงดงำมทีส่ ดุ
บูดาเปสต์
เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี ดินแดนแสนงำมของแม่น้ ำดำนูบ ชมเมืองเก่ำบูดำและเมืองชมถนนเส้นที ่
สวยงำมทีส่ ดุ ของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ ำค่ำ ริมสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก
ปราค
เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติก ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมือง
เก่ำแห่งกรุงปรำครวมทัง้ หมู่ปราสาทปราคอันสวยงำม
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยูบ่ นเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุด
วิคที ่ 2 และยังเป็ น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
มิ วนิ ค
นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ุด

กาหนดการเดิ นทาง

7-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.2562

วันแรก
22.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.20 น.

กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-936
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ตรวจรับสัมภำระ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมือง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
หนึ่งในเมืองทีม่ คี วำมโรแมนติกมำกทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประวัตศิ ำสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจำยอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
ออสเตรีย มีแม่น้ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ

07.15 น.

กลางวัน
บ่าย

วันทีส่ าม
เช้า

กำรปกครองของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ นำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมของ พระราชวัง
เชิ รน์ บรุนน์ Schonbrunn Palace พระรำชวังฤดูรอ้ นแห่งรำชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วำมสวยงำมและยิง่ ใหญ่ไม่
แพ้พระรำชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ำรตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลำยรูปแบบทัง้ บำร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะ
ประยุกต์จำกทำงเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่ำงๆ ประดับอยู่อย่ำงวิจติ รงดงำม รวมทัง้ สวนภำยใน
พระรำชวังทีส่ วยงำมไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้ำโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ำริในกำรสร้ำงให้มคี วำม
หรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกับพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่พระรำชวังเดิมได้รบั ควำม
เสียหำยจำกกำรทำสงครำมจึงได้มกี ำรก่อสร้ำงและบูรณะขึน้ มำใหม่โดยสถำปนิกประจำรำชสำนักและมีกำร
สำนต่อกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอดมำเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมำเรียเทเรซ่ำ ในปี ค.ศ.1749 โดย
พระรำชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งควำม
เรืองโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทำให้เวียนนำมีควำมโดดเด่นจนได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังกำรี ได้ช่อื ว่ำ "ไข่มุกแห่งแม่น้ำ
ดำนูบ" ด้วยควำมงดงำมของสำยน้ำทีค่ นแบ่
ั ่ งเมืองเป็ นสองฝั ง่ ร่องรอยของอดีตเมื่อครัง้ อยูภ่ ำยใต้ม่ำนเหล็ก
คือ เสน่หอ์ นั น่ำหลงใหลทีผ่ สำนไปกับควำมงดงำมทำงศิลปะทีส่ งสมมำแต่
ั่
ครัง้ บรรพกำล ชมถนนเส้นที่
สวยงำมทีส่ ดุ ของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ำค่ำริมสองฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ
และนำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปภำยนอกกับป้ อมปรำกำร Fisherman’s Bastion ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905
โดยกลุ่มชำวประมงฮังกำเรียน สร้ำงขึน้ ไว้เพื่อรำลึกถึงควำมกล้ำหำญของชำวประมงผูเ้ สียสละชีพจำกกำร
รุกรำนของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถอื ได้ว่ำเป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดำทีส่ วยทีส่ ดุ สำมำรถชมควำมงำมของ
แม่น้ำดำนูบได้แบบพำโนรำมำ มองเห็นสะพำนเชนและอำคำรรัฐสภำฮังกำรีรมิ แม่น้ำดำนูบทีง่ ดงำมตรึงตำ
ตรึงใจ (ท่ำนสำมำรถเลือกชำระเพิม่ เติมค่ำขึน้ ชมวิวได้สอบถำมได้จำกหัวหน้ำทัวร์หำกมีเวลำ) และแวะ
ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอสั Matthias Church ซึง่ โบสถ์น้เี คยใช้จดั พิธสี วมมงกุฎให้กษัตริยม์ ำแล้ว
หลำยพระองค์ช่อื โบสถ์มำจำกชือ่ กษัตริยแ์ มทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชำสำมำรถมำก
ในสมัยของพระองค์ถอื ว่ำเป็ นสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำอย่ำงแท้จริง สิง่ ก่อสร้ำงทีง่ ดงำมเกิดขึน้ มำกในเมืองหลวง
และเมืองอื่นๆ ซึง่ โบสถ์น้ไี ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่ำน
ชมและเลือกซือ้ ของฝำกของทีร่ ะลึกได้ตำมอัธยำศัย
** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติ สลาวา (สโลวัค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือเพื่อนำท่ำน ล่องเรือแม่น้าดานูบ Danube River Cruise แม่น้ำดินแดนโรแมนติค
ของประเทศฮังกำรี ชมควำมงดงำมยำมรำตรีของอำคำรรัฐสภำและอำคำรสถำปั ตยกรรมต่ำงๆ ทีต่ ่ำงประดับ
ประดำด้วยแสงไฟโดดเด่นและสวยงำมเรียงรำยสองฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ มนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่เสือ่ มคลำย และรับกำรยก
ย่องว่ำเป็ นเมืองโรแมนติกบนสำยน้ำแห่งหนึ่งของโลก จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสำวรีย์
จัตุรสั วีรชน ซึง่ เป็ นอนุเสำวรียท์ ส่ี ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะ
ของฮังกำเรียน เสำสูงตระหง่ำนของอนุสำวรียเ์ ป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อเทวทูตกำเบรียล อันเป็ นสัญลักษณ์ของ
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คริสตจักรคำทอลิก รอบเสำสูงเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ทีร่ ่วมกันก่อตัง้ อำณำจักรฮังกำรีขน้ึ
เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา Bratislava (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
นคร
หลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคหรือสโลวาเกีย ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชำกรหนำแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ ำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ
450,000 คน บรำติสลำวำตัง้ อยูบ่ นสองฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและ
ฮังกำรี เมืองนี้ตงั ้ อยูห่ ่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร นำท่ำนนังรถผ่
่ ำนชม รัฐสภำ, มหำวิทยำลัยโรง
ละครและสถำบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจำกเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อำนำจของหลำยชำติ เช่น ออสเตรีย ฮังกำรี
เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภำษำอืน่ ๆ มำกมำย อำทิ พอซโซนี (ฮังกำรี) เพรชพอรอค (ภำษำสโลวักเก่ำ) เพรสส์
บูรก์ (เยอรมันและภำษำอังกฤษ) ให้ท่ำนถ่ำยรูปภำยนอก ปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava Castle
Courtyard) ซึง่ ปรำสำทนี้เป็ นอำคำรทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตัง้ อยู่บนเนินเขำร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้ำดำนูบสร้ำงขึน้
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย จำกนัน้ มีกำรก่อสร้ำงเรื่อยมำและมีกำรก่อสร้ำงใหม่
อีกครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของเมืองได้จำกมุมของปรำสำทแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
บราติ สลาวา (สโลวัค)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราสาทปราค-เชสกี้บูโยวิช
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปราคเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอำณำจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังใน
อดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ได้สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของ
ยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงจนถึงกรุงปรำค เมืองหลวงแห่ง
สำธำรณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก
เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรังพร้
่ อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำรเต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญ
มณีแห่งสถำปั ตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสวยงำมและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อดพ้นจำกภัย
สงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำร
ยูเนสโก้ในปี 1992 นำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำก ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำริมฝั ง่ แม่น้ำวัล
ตำวำอดีตทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ ำกำรของคณะรัฐบำล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมวิวสวยบนเนินเขำทีส่ ำมำรถมองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ำ ทีท่ ่ำนจะเห็นถึงชื่อทีม่ ำของ
เมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะเห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเข้าชมเขตปราสาท
ปราค ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิ หารเซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี
14 โดยมีสถำปนิกเอกชำวฝรังเศส
่ Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทำขึน้ ในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์
ที่ 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้ำงควำมเจริญสูงสุดจนทำให้เมืองปรำค เป็ นกำรสร้ำงแบบสถำปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่ง
ประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ำฝน
นอกจำกนัน้ มหำวิหำรแห่งนี้ยงั มีหอ้ งสำหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดำ้ นข้ำงรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่ำทึ่งของห้องสวด
มนต์เล็กของ เซนต์ เวนเซสลำส คือกำแพงฝำผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรำนตำ
นอกจำกนี้รอบๆตัวปรำสำทมีจดุ ทีน่ ่ำสนใจอยูห่ ลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่
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เป็ นห้องแถวร้ำนค้ำเล็กๆ ตัง้ อยูเ่ รียงรำย ซึง่ ครัง้ หนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่ำนี้เคยใช้เป็ นบ้ำนพักของทหำรยำม
เฝ้ ำพระรำชวัง ให้ท่ำนถ่ำยภำพของปรำสำทอันสวยงำม พร้อมสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ สะพาน
ชาร์ลส ทีท่ อดข้ำมแม่น้ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั
เป็ นสถำนทีท่ เ่ี หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำแสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ จำกนัน้ อิสระให้
ท่ำนชมและเลือกซือ้ ของฝำกของทีร่ ะลึกได้ตำมอัธยำศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูเ่ มืองเชสกี้บูโยวิช
Ceske Budejovice เป็ นเมืองน้ำแร่สปำอีกเมืองหนึ่งของสำธำรณรัฐเช็คเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในเขตโบฮีเมียใต้
บนฝั ง่ แม่น้ำวัลตำวำ เป็ นเมืองต้นกำเนิดของเบียร์บดั ไวเซอร์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เชสกี้บโู ยวิ ช (สาธารณรัฐเช็ค)-อิ งกอลสตัดท์ (เยอรมัน) -ฟุสเซ่น
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดี้
และเครื่องบินแอร์บสั และสินค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ นาท่านสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิ ลเลจ Ingolstadt
Outlet Village เอ๊ำท์เล็ตขนำดใหญ่ทม่ี สี นิ ค้ำหลำกหลำยแบรนด์ดงั อำทิ Bally, Burberry, Calvin Klein,
Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland,
Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ายุมากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก
ทีเ่ คยมีความรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมา
แต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วามน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงามของบ้านเรือน
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั และร้านค้าทีต่ กแต่งอย่างมีสไตล์ ให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชัวครู
่ ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีนจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิ วนิ ค
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
นาท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจาก
สะพานแมรี่ จุดทีถ่ ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดที ส่ี ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึง่ ความงามนี้ยงั ทาให้
ปราสาทแห่งนี้เป็ นปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ด
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ให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองมิวนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนี
ริมฝั ง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำรธนำคำร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
และมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหำนคร
แห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158 มีบรรยำกำศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุง่ เรือง ไม่ว่ำ
แบบเรอเนซองส์คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำท่ำนสู่
บริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปั น้
พระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มี
ระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีก
หนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณ
ย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่มำกมำย ** เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อ
สิ นค้า อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มิ วนิ ค-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ให้ท่านพักผ่อนและเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นาทางสู่สนามบิ นนครมิวนิ ค
ออกเดิ นทางจากนครมิ วนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-925
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางมาต่อเครือ่ ง
กรุณาเช็คเที่ยวบิ นและเวลาที่แน่ นอนอีกครัง**
้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

7-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย. / 9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.2562

ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง
(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 8 วัน / TG)
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
สำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรอยูแ่ ล้วมำจอยทัวร์ ท่ำนละ

7-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย.62

9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.62

49,900

49,900

47,900
45,900
7,900
27,900

47,900
45,900
6,900
25,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่า บริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

•
•
•

•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่ อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-เวียนนำ // มิวนิค-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำน / ห้อง) *บำงโรงแรมในบำงเมืองอำจไม่มหี อ้ งแบบพัก 3 ให้บริกำร*
• ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี

• ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 30
เม.ย.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน
• ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,900 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนออกเดินทำง)
• ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท (ชำระพร้อมค่ำ
ทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทำง)
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำและค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือ
หำกต้องกำรกำรบริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
• ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, กำรปรับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือกำรปรับค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หากมีการยกเลิก 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจา
์
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
์
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ

▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่
จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน,พร้อมระบุวนั ลำหยุด ออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวนั ลำหยุด ออกมำไม่เกิน 1
เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
• หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบับ และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนาทุกหน้ า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่สุดไม่เกิ น 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าบัญชีหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชี ของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น Statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มี
กำรเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง
อำทิ ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำ
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย รวมถึงกำรขอจดหมำยรับรองทำงกำรเงิน
จำกธนำคำรและระบุรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้อกี ฝ่ ำยหนึ่งดดยระบุช่อื ลงไปในจดหมำยด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน

*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................

ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

........... วัน

ถึงวันที่

.........................................

วีซา่ ออกโดยสถานทูตใด.....................................................................................................
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

