HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY
ออสเตรีย บูดาเปสต์ บาติสลาวา เชก เยอรมัน 9 วัน 6 คืน

เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563
พระราชวังเชินบรุนน์ | เอสเตอร์กอม | บูดาเปสต์ | เบอร์โน |
บราติสลาวา | ปราก | นูเรมเบิรก์ |แฟรงก์เฟิ รต์ | คาร์โลวี วารี

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
วันที่ 3. เวียนนา – เอสเตอร์กอม – เซนเทนเดอร์ – บูดาเปสต์
วันที่ 4. บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
วันที่ 5. บราติสลาวา – เบอร์โน – ปราก
วันที่ 6.ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ 7.ปราก – คาร์โลวี วารี – นูเรมเบิรก์
วันที่ 8. นูเรมเบิรก์ – วูซบ์ วร์ก – Outlet – แฟรงก์เฟิ รต์ – สนามบิน
วันที่ 9.ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์
01.05 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 385
* คณะเดินทางวันที่ 08-16 เม.ย.63 / 13-21 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 17-25 มิ.ย.63 / 01-09 ก.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. *
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเวียนนา ด้วยเที่ยวบิน EK 127
* คณะเดินทางวันที่ 08 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.55 น. และถึงเวียนนา เวลา 12.55 น. *
12.25 น. ถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5
ชั่วโมงในวันที่ 08 มี นาคม 2563) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื อง จากนั้นนาเข้าชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441
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ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่
ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่ง อย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส ผ่านชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse)ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเป
ร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถกู ทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ด
ใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับ
ของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้ นาชมบริเวณรอบ
นอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้ เชิญช้อปปิ ้งสินค้าเครื่องแก้ว
สวาร็อฟสกี ้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือ้ แฟชั่นวัยรุน่
ทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อกโกแลตโมสาร์ท หรือในย่านถนนคาร์นท์เนอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SENATOR หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เวียนนา – เอสเตอร์กอม – เซนเทนเดร์ – บูดาเปสต์
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นาท่านเที่ยวชมโบสถ์ เอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) ที่ได้สร้างขึน้ ใหม่ราวๆ ปี ค.ศ.1822 โดยตัวโบสถ์
ดัง้ เดิมถูกสร้างขึน้ ในช่วงราวๆ ปี ค.ศ. 1000-1010 แต่โดนเผาทาลายในเวลาต่อมา จึงทาให้ตอ้ งสร้างใหม่อยู่
หลายรอบ ภายในโบสถ์ทา่ นจะพบกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองเซนเทนเดร์ (Szentendre) ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที เมืองนีเ้ ป็ นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆตัง้ อยูร่ ิมฝั่ ง
แม่นา้ ดานูบ แม่นา้ สายสาคัญที่มีความยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรปและอยู่หา่ งจากบูดาเปสต์เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการีไปทางตอนเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร นาท่านเดินเล่นชมเมือง ซือ้ ของที่ ระลึกและเมื่อได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบู ดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติท่ีมีอารยธรรม รุ ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่งแม่ น้าดานู บ” ชม
เมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL
ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณ
รอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลาย
พระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ู้
ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงาม
อันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิว
เหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดย
กลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 บูดาเปสต์ – OUTLET – บราติสลาวา
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช้อปปิ ้งสินค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น MULBERRY, PAUL SMITH, POLO, BALLY, HUGO BOSS, ALL SAINT,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, FURLA, LYLE&SCOTT, M&S ,CATH KIDSTON,
GUESS, LACOSTE, COACH, TED BAKER, BARBOUR, DIESEL,MONSOON, NEXT , COAST ,FRED
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PERRY , UGG, KIPLING,G STAR RAW, GAP , JIGSAW ,JUICY COUTURE, SUPERDRY และอื่นๆอีก
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่กรุ งบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศสโลวัก ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้
ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 บราติสลาวา – เบอร์โน – ปราก
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) เป็ นเมืองเล็กแต่ก็จดั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่ง
โดดเด่นทัง้ ในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน อาทิ ไวน์ เบอร์โน โดดเด่นเรื่องผลิตไวน์ คอไวน์จากทั่ว
สารทิศมาที่น่ีเพื่อชิมไวน์ ที่หาซือ้ ง่ายมาก ที่พิเศษคือมีรา้ นชื่อ Vinarna ที่กดไวน์ออกจากถังไวน์กนั สด ๆ คอสุรา
คงได้กรึ่มกันทัง้ วัน นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอล (St. Peter and Paul Cathedral) ที่ตงั้ อยู่
บนเนินเขา Petrov ที่สามารถมองเห็นวิวสุดสวยของเมือง เป็ นจุดชมวิวที่โรแมนติกมาก มหาวิหารได้รบั การ
บูรณะหลายครัง้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1794 – 1746 และได้ปรับเปลี่ ยน ให้เป็ นไสตล์บาร็อค แต่พอถึงช่วง
ศตวรรษที่ 19 – 20 มหาวิหาร ได้รบั อิทธิ พลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิ ค แต่ถึงจะบูรณะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร
ความสวยงามสง่าและความขลังยังคงอยู่ตราบจนทุกวันนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna
Hora) เมืองที่สาคัญและมีความสวยงามไม่แพ้กรุงปราก เนื่องจากเป็ นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาตัง้ แต่ยคุ กลาง
จึงทาให้เมืองนีม้ ีความร่ารวยไม่แพ้กรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ จน
ได้รบั การจดทะเบียนเข้าเป็ นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์ประจา
เมือง นาเข้าชมโบสถ์เซนต์บาบารา (St. Barbara Church) โบสถ์สไตล์โกธิกที่นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งได้ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานกว่า 500 ปี จากนัน้ นาเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานที่ท่ีแปลกที่ สุดใน
เมืองนีท้ ่ี ขึน้ ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ท่ีแปลกที่สุดในโลก เนื่องจากโบสถ์นีต้ กแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000
ชิ น้ กว่า 40,000 คน ทุก อย่า งท าขึน้ จากกระดูก ทั้ง หมดไม่ว่ า จะเป็ น โคมไฟระย้า แท่น บูช า ไปจนถึ ง ตรา
สัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนากระดูกมาตกแต่ง คือ ตระกูลผูป้ กครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให้
สถาปนิคชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็ นการระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และ
สื่อให้เห็นว่าความตายเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช
โกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ นาท่านเดินสูป่ ระตูเมืองเก่า
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพาน
เก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้า งขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้น
โลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยูส่ องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก DUO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
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กลางวัน
บ่าย
ค่า
่ ัก
ทีพ

วิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า
เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ท่ีสดุ ในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายใน
เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดนิ านด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิ
มิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น (กรณีมีพธิ ีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง
(Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย
แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก DUO หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ปราก – คาร์โลวี วารี – นูเรมเบิรก์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมื อ งคาร์โ ลวี วารี (Karlovy vary) ที่ ไ ด้ช่ื อว่าเป็ น เมื องแห่ง สปาที่ ใ หญ่ ท่ี สุด ของ
สาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี
ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญ
ทดลองดื่มนา้ แร่ซ่งึ ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
จากนั้น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งนู เ รมเบิ ร์ก (Nuremberg) เมื อ งที่ มี อ าคารบ้า นเรื อ นแบบโบราณที่ ส วยงามเป็ น
เอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนี ้
เป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุม่ สัมพันธ์มิตรถล่มเสียหาย
เกือบทั่วทัง้ เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด นาท่าน
ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจาเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ARVENA PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 นูเรมเบิรก์ – วูซบ์ วร์ก – Outlet – แฟรงก์เฟิ ร์ต – สนามบิน
เช้า

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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กลางวัน
บ่าย

18.30 น.
22.20น.

นาท่านเดินทางสู่เมืองวู ซบ์ วร์ก (Wurzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ เมน ซึ่งเป็ นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็ นเมืองที่ได้รบั การยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกจาก UNESCO นาท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง
(City Hall) และแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูซบ์ วร์ก (Wurzburg Cathedral) ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อ ค.ศ. 788
อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างระหว่างปี 1040-1225 ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้มหาวิหาร
ภายนอกสร้างแบบโรมาเนสก์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wurzburg Residence สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่ง
อดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปั ตยกรรมบาโร๊ค และได้มีการบูรณะหลายครัง้ เนื่องจากถูกทาลายจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ ้งเอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชัน้ นา
ไว้ อ ย่ า งมากมาย อาทิ เ ช่ น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิน
ทางเข้าสูเ่ มืองแฟรงก์เฟิ ร์ต(Frankfurt) ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิ รต์ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของ
หัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)
ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง
ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ สั โรเมอร์
นาท่านเดินทางสู่ส นามบินซูริค เพื่อ ทาคื นภาษี (Tax Refund)และมี เวลาช้อปปิ ้ง สินค้าปลอดภาษี (Duty
Free)ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ เทีย่ วบินที่ EK 48

วันที่ 9 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
06.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
* คณะเดินทางวันที่ 17 มิ.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

18.55 น.

****************************************************************************************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
HAPPY EAST EUROPE COLORFUL KARLOVY VARY
ออสเตรีย ปูดาเบสต์ บาติสลาวา เชก เยอรมัน 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
ท่านละ

53,900.53,900.53,900.31,400.24 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
62,900.62,900.62,900.37,400.08 – 16 เม.ย. 63
55,900.55,900.55,900.33,400.13 – 21 พ.ค. 63
55,900.55,900.55,900.33,400.17 – 25 มิ.ย. 63
55,900.55,900.55,900.33,400.01 – 09 ก.ค. 63
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

5,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเยอรมัน (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (15 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ยูโร)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
5.

6.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่ วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ ค่า
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
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ั
**ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เด็ กทีอ
่ ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปัจ จุ บ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรูปให้
เป็นปัจจุบ ัน***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
่ ยเอง
(ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
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3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4 หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
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-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนั งสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชอ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชอ
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4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
ั ชาติปัจจุบัน .................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
........................................................................................................
่ื บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด
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…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)
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************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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