วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
15.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์
K สายการบิ น SINGAPORE AIRLINE โดยมี เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ คอยต้ อนรับ และอานวยความ
สะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979

22.00 น.

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เดิ นทางถึ งสนามบิ นสิงคโปร์ เพื่ อรอเปลี่ ย นเครื่อง ทุ ก ท่ า นสามารถเดิ นซื้ อสิ นค้ า DUTY FREE
หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราก (เชค)

00.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ด้วยเที่ยวบินที่ SQ328

06.30 น.
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(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่ านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 263 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชม.) นาชม ปราสาทครุม ลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่ งสร้างขึ้ นเมื่ อปีค .ศ.1250
ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่ง
ตั้ งอยู่ ริม ฝั่ งแม่ น้ าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณคุ้ ง น้ า ฝั่ ง ตรงข้ า มเป็ น ย่ า นเมื อ งเก่ า คลาสสิ ค
Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco ขึ้นเป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย
เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
จากนั้นนาท่านเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้าวัลตาวา สไตล์โกธิค
ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก ลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่
สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนา
ท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old
Town Hall) ที่ ส ร้า งมาตั้ งแต่ ปี ค.ศ.1338 มี จุ ด เด่ นคื อ นาฬิ ก าดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตี บ อกเวลาทุ กๆชั่ วโมง ให้ ท่ านอิ ส ระเลื อ กซื้ อ สินค้ าต่ างๆมากมายในย่านเมือ งเก่ า มีทั้ ง
สินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนา อาทิ เช่ น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss,
Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั
หรือเทียบเท่า
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้าดานูบ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน
สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทาเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918
ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่
14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สด
ุ ในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์
ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลีย
่ นที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่
เก่าแก่ที่สด
ุ ของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ
(Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 323 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองทีใ่ หญ่ที่สด
ุ ของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าดานูบ
ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชม
บรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติ
สลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม
น าเดิ น ทางโดยรถโค้ ช ข้ า มพรมแดนเข้ า สู่ กรุ ง บู ด าเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 200 กม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.) นาชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่า
พันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก
ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้าดานูบ
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800
ปี มาแล้ ว ที่ ตั้ งเรียงรายกั นอยู่ 2 ฟากฝั่ ง "บู ด า" และ "เปสต์ " ชมความตระการตาของอาคารต่ างๆ อาทิ
อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365
ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้าดานูบ โดยนาย WILLIAM
TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)
นาคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – ชมเมือง – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม จัตุรัสวีรบุ รุษ (Heroes’ Square) บนฝั่ งเปสต์ ที่ ตั้งของ Millenary Monument อนุส าวรีย์ที่ สร้างขึ้ น
ฉลอง 1,000 ปี แห่ งชั ย ช นะของชาวแมกยาร์ น าท่ านชมบริ เ วณ CASTLE HILL ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ย
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สถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก
โบสถ์ แ มทเธี ย ส (Matthias Church) ซึ่ งเคยใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด พิ ธี ส วมมงกุ ฎ ให้ ก ษั ต ริ ย์ ม าแล้ ว หลาย
พระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษั ตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ น
กษั ต ริ ย์ ผู้ ท รงสร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ งดงามในเมื อ งหลวงต่ า งๆ อี ก มากมาย ซึ่ ง สร้ า งในสไตล์ นี โ อ-โกธิ ก
หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่
1 พระบรมรู ป ทรงม้ า ผลงานประติ ม ากรรมที่ ง ดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่ ห น้ า ป้ อ มชาวประม ง
(Fisherman’s Bastion) จุด ชมวิ วเหนื อ เมื อ งบู ด าเปสต์ ที่ ท่ า นสามารถชมความงามของแม่น้าดานู บ ได้
อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าเดิ น ทางโดยรถโค้ ช สู่ กรุ ง เวี ย นนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่ า นชมเส้ น ทาง
ธรรมชาติ ข องทิ ว เขาสู ง และพื้ น ที่ อั น เขี ย วชอุ่ ม ของป่ า ไม้ แ ห่ งออสเตรีย (ระยะทาง 243 กม. ใช้ เ วลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่ งแวดล้ อมไป
ด้ ว ยอาคารสถาปั ต ยกรรมอั น เก่ า แก่ งดงาม เช่ น โรงละครโอเปร่ า ที่ ส ร้ า งขึ้ น ในช่ ว ง ค.ศ. 1863-1869
พ ระราช วั ง ฮอฟ เบิ ร์ ก (Hofburg Palace) ซึ่ ง เคยเป็ น ที่ ประทั บของราชส านั ก ฮั ป สบู ร์ ก มาตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883 นาชมบริเวณรอบนอก โบสถ์
สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าใน ย่านถนน
คาร์ นท์ เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สิ นค้ านานาชนิ ด อาทิ เช่ น เครื่ อ งแก้ วสวาร็อฟสกี้
Louis Vitton, Gucci, ร้า นนาฬิ ก า Bucherer, สิ นค้าเสื้ อแฟชั่นวัยรุ่นทั นสมั ย เช่ น Zara, H&M ฯลฯ และ
สินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อค
โกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไส้กรอกเวียนนา)
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั BEST WESTERN SMART HOTEL หรือเทียบเท่า
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิ นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมี
ประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่าง
สง่างามด้ วยจานวนห้ อ งถึง 1,441 ห้ องในระหว่ างปี ค .ศ.1744-1749 เพื่ อ ใช้ เป็ นพระราชวังฤดู ร้อ น ชม
ความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 288 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียว
ขจีส วย งามราวกั บ ภาพวาด กล่ าวกั นว่าเป็ นเมื องที่ โรแมนติ ก ที่ สุ ด ใน Salzkammergut เขตที่ อยู่บ นอั พ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ง
ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท ” ที่มีชื่อเสียง
ก้องโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรือเทียบเท่า
ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบล – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าซัลซาค
เมือ งซาลส์ บ วร์ ก เคยเป็ น ที่ ป ระทั บ ถาวรของอาร์ ค บิ ช อป และ เป็ น ศู น ย์ก ลางทางศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
คาท อลิ ก ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ของบ รรดาประเท ศ ที่ ใช้ ภ าษ าเยอรมั น ชมสวน ดอก ไม้ มิ ราเบ ล (Mirabell
Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่
โด่งดังไปทั่วโลก อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน Getreidegasse ของเมืองที่มี
ความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี (ระยะทาง 147 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นาท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า
นาท่านชม จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่าน
กลางจัตุ รัส มาตั้ งแต่ ปี 1638 ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ เซนต์ แ มรี่ นั ก บุ ญ แห่ งแคว้ นบาวาเรียที่ ช่ ว ยให้

มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทั พสวีเดน นาท่ านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่ งทุ กๆ 11 โมงและ 5
โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบา เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชม
ย่านการค้าโดยรอบ มาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั NH HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า
09.30 น.
13.10 น.

วันทีแ
่ ปด
07.00 น.
09.45 น.
11.10 น.

สนามบินมิวนิค – สนามบินสิงคโปร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ327
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
สนามบินสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบินและช๊อปปิ้ง DUTY FREE ในสนามบิน
ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(มี

***************************************
** หากท่ า นที่ ต้ อ งออกตั๋ ว ภายใน (เครื่อ งบิ น ,รถทั ว ร์ ,รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ครั้ งก่ อ นท าการออกตั๋ ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
08 – 15 สิงหาคม 2560
19 – 26 กันยายน 2560
17 – 24 ตุลาคม 2560
08 – 15 พฤศจิกายน 2560
21 – 28 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
47,900
45,900
49,900
47,900
47,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี)
47,900
45,900
49,900
47,900
47,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี)
46,900
44,900
48,900
46,900
46,900

พักเดี่ยว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

27,900
25,900
29,900
27,900
27,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น**
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซา
่ เชงเก้น ยื่นสถานทูตออสเตรีย**
** ราคาเด็กอายุไม่ถง
ึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20
ท่ า นขึ้ น ไป ถ้ า ผู้ โ ดยสารไม่ ค รบจ านวนดั ง กล่ า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยูค
่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมต
ิ า่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรศั พ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่ าซั กรีด มินิบ าร์ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนือ รายการ (กรุณ าสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 3,500บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ

1.
2.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั นเวลาดังกล่ า วและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต้ อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ งหมดก่ อ นวั น เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 21 วั น กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า บริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดั งกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ยวร่วมเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 20 ท่ า น โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ท ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้ อย 10 วันก่ อนการเดินทางสาหรับ ประเทศที่ มีวีซ่า แต่ ห ากทางนั กท่ อ งเที่ ยวทุ ก ท่ านยินดี ที่ จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบั ติเหตุ ความเจ็บ ป่วย
ความสูญ หายหรือเสีย หายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้อ งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่ อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ากว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3
เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุ
ต าแหน่ ง วั นเริ่มงาน เงินเดื อ น จดหมายรับ รองการท างานให้ ระบุ
TO WHOM IT MAY CONCERN แ ท น ก า รร ะ บุ ชื่ อ ป ร ะ เท ศ
จดหมายจะต้ อ งออกจากองค์ก รหรือบริษัท ฯ ที่ มี หั วจดหมาย ตรา
ประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน
 กรณี เ กษี ย ณ อายุ ร าชการ: ส าเนาบั ต รข้ า ราชการบ านาญ หรื อ จดหมายชี้ แ จงตนเองเกี่ ย วกั บ การ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซา่ จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถก
ู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนั ง สื อ รั บ รองสถานะทางการเงิ น (BANK CERTIFICATE) ฉบั บ จริ ง ระบุ ชื่ อ เจ้ า ของบั ญ ชี ใ ห้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน

นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า

5.
6.
7.
8.

ส าเนาจากสมุ ด บั ญ ชี ย้ อ นหลั ง 3 เดื อ น อั พ เดทเป็ น วั น ที่ ล่ า สุ ด ไม่ เกิ น 15 วั น สามารถใช้ แ ทน BANK
STATEMENT ได้ ในกรณี ที่ ส มุด บั ญ ชี ดั งกล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบั ญ ชี อ ย่างต่ อเนื่ องไม่ มีก ารกระโดดข้า ม
เดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็ ก เดิ นทางกั บ บิ ดา มารดา ต้ อ งท าหนั งสื อ แสดงความยินยอมซึ่ งออกให้ โดยที่ ว่ าการเขตหรือ อ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็ ก เดิ นทางกั บมารดา บิ ด าต้อ งท าหนังสื อ แสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรือ อาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่น
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้




หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ
้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุล
ให้ถก
ู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันทีล
่ ่าสุดไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันทีล
่ ่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK
STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลือ
่ นไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้าม
เดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***

หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิว้ มือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ผส
ู้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผู้สมัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมี
ความจาเป็นในการใช้เล่มเพือ
่ เดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคาร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ตก
ึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม

ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบน
ั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโดยกาเนิด(หากต่างปัจจุบัน)...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รับ ประเทศ.........................ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..................ถึงวันที่......................
16.
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

