
HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

B2B MUC-EK005
THE ULTIMATE EASTERN EUROPE

เยอรมนี ออสเตรยี เชก สโลวกั ฮังการ ี8 วัน 5 คืน

 กําหนดการเดนิทาง

วนัที ่  9-16 พ.ค. 62       42,900.-

HILIGHT

· เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

· เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน์

· เขา้ชมปราสาทแหง่ปราก

· ลอ่งเรอืแมน่าํดานูบอนัเลอืงชอื

· เดนิเลน่หมูบ่า้นฮลัสตทั หมูบ่า้นมรดกโลก

· ชอ้ปปิงสนุกๆที Outlet in Parndorf

· อรอ่ยกบั ขาหมูเยอรมนั,หมูทอดเวยีนนา,

ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮเีมยีน และ อาหารไทย
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วนัที ่  12-19 ม.ิย. 62       42,900.-

วนัที ่  14-21 ก.ค. 62       47,900.-

วนัที ่  6-13  ส.ค.  62        47,900.-

วนัที ่  17-24 ก.ย. 62                43,900.-

วันที ่  2-9,16-23 ต.ค., 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62           43,900.-
โปรแกรมการเดินทาง

วันที ่1 กรงุเทพ
18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T

สายการบินเอมิเรสต โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

21.25 น. ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373
***คณะเดนิทางวนัที ่9 – 16 พ.ค. 62 นดัเวลา 18.00 น. ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถึง
ดไูบ เวลา 01.00 น. ***
***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 นดัเวลา 17.30 น. ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. และ
ถงึ ดไูบ เวลา 00.50 น. ***

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดไูบ – มิวนิค – เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน

00.50 น. เดินทางถึง สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง

04.00 น. ออกเดินทางสูมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส เทีย่วบนิ EK 53 ***คณะเดนิทางวนัที ่29 ต.ค. –
5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถึงมิวนคิ เวลา 07.10 น. ***

08.35 น. ถึงสนามบนิมวินิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
จากน้ันเดินทางสูเขาสูนําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ี
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นําทานเขาชมความสวยงามของ
ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทรา
ในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย
ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหอง
ตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

บาย นําทานเดินทางสูเมอืงมวินิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐ
บาวาเรยี ยงัเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปน
หนึ่งในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐ
อิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่ง
ไดแก  ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเ บียร นําชมจัตุรัสมา เรียนพลาสท
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เปน
ท่ีต้ังของศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรางข้ึนในชวงปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE หรือเทียบเทา

วันที ่3 มิวนิค – ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – เวยีนนา

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของนัก
ดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกองโลก นําเท่ียวชมความงามของเมือง
ซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าซัล
ซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนท่ีประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนา
คริสตนิกายคาทอลิกท่ีสําคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล
(Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The
Sound of Music) ท่ีโดงดังไปท่ัวโลก

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย ออกเดินทางสู ฮัลสตทั (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองท่ีต้ังอยู
ริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมือง
ท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76
แหง ออสเตรยีใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO
Cultural-Historical Heritage ใหเวลาทานเดินเลนเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี แคเพียงเดินเท่ียวชม
เมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna)
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุม
ของปาไมแหงออสเตรีย

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูทอดเวยีนนา)

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BOSEI หรอืเทยีบเทา

วันที ่4 เวยีนนา – เขาชมพระราชวังเชินบรนุน – กรุงบดูาเปสต –
ลองเรือแมน้าํดานูบ

เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นาํทานเขาชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)  แหงราชวงศฮับ
สบวรก (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษ
ท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441
หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรง
และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-1869 แต
ตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปดใหมอีกคร้ังในป ค.ศ.1955 ผาน
ชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชมบริเวณรอบ
นอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่
6 โปรดใหสรางข้ึนในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย นําเดินทางโดยรถโคชขามพรมแดนเขาสูกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี ซ่ึงไดช่ือวาเปนเมืองท่ีทันสมัย และสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมี
อารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ”
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นําทานชมเมืองท่ีไดช่ือวางดงามติดอันดับโลก ดวยทัศนียภาพบนสองฝงแมนํ้าดานูบ นําทานชม
บรเิวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอนัทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธยีส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช
เปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมท
เธยีส  ซึ่งเปนกษัตรยิท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางท่ี
งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอัน
เปนจุดเดนท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนท่ี 1 พระบรม
รูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษท่ี 11 อยูหนา  ปอมชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบได
อยางดีปอมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน นําทานลองเรือแมน้ํา
ดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลว
ท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ง
งดงามเปนท่ีร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365
ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจาก
ประเทศอังกฤษเชนกัน

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ซปุกลูาซ)

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม ACHAT PREMIUM H. หรอืเทยีบเทา

วันที่ 5 กรุงบดูาเปสต – กรงุบราตสิลาวา – OUTLET - เชสกี ้ครมุลอฟ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรงุบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศสโลวกั ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และ
ใกลกับพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก นําทานแวะถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle)
ท่ีต้ังเดนเปนสงา อดีตเคยเปนพระราชวังท่ีประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนท่ีทําการของ
รัฐบาลสโลวัก และ พิพิธภัณฑแหงชาติจากน้ันนําเขาสูยานเมืองเกา (Old Town) ศูนยกลาง
ทางดานประวัติศาสตร เปนท่ีต้ังของอาคารที่สําคัญตางๆมากมาย นําทานเดินเทาเขาสูบริเวณ
จัตุรัสกลางเมือง ที่ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางและจุดนัดพบ เปนจัตุรัสที่ราย
ลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเปนท่ีต้ังของศาลากลางเมือง (Old
Town Hall) ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนมาเปนพิภิธภัณฑบ
ราติสลาวา จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทาน
ไดอิสระชอปปง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใด
ตรงกับวันอาทติยในวันนัน้ ทางบรษิทัขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองท่ีไดช่ือวาเปน
เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกใน
ค.ศ.1992 (World Heritage)  เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝงของแมนํ้าวัลตาวา ความโดดเดนของ
เมืองท่ีมีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปน
สถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก จากนั้นนําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบ
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นอก ซึ่งสรางข้ึนเม่ือปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งต้ังอยูริมฝงแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River)
ตรงบริเวณคุงนํ้า ฝงตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลาง
เมือง

ค่าํ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก    เขาสูที่พัก โรงแรม BELLEVUE หรอืเทยีบเทา *** กรณโีรงแรมที่พักในเมืองเชสกี้ ครุ
มลอฟ ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิยายไปนอนเมืองขางเคียงทดแทน ***

วันที่ 6 เชสกี ้ครมุลอฟ - คารโลว ีวารี - กรุงปราก

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสูเมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดช่ือวาเปนเมืองแหงสปา ที่ใหญท่ีสุดของ
สาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชม
เมืองคารโลวี วารี ปจจุบันเปนท่ีนิยมของผูคนท่ัวโลกท่ีจะมาใชบริการรักษาสุขภาพ ตามความ
เช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทานทดลองด่ืมนํ้าแร ซึ่งตองด่ืมกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกว
พอรซเลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกานํ้า

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (เปดโบฮีเมยีน)

บาย เดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดร
ทิศ จากนัน้นาํทานเดนิเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมนํ้าวัลตาวา
สไตลโกธคิท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปนโลหะของ
เหลานักบุญท่ีต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค จากนั้นนําทานเดินสูประตูเมืองเกา
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ท่ี
สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงาม
และยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อิสระใหทานเดินเลนชมเมือง ท้ังเมืองเกา และเมืองใหมตาม
อัธยาศัย เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมบนถนนชอปปงใกลเมืองเกาอยางจใุจ

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม DUO หรือเทียบเทา

วันที ่7 กรงุปราก – เขาชมปราสาทแหงปราก – เขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส –
เดนิชมยานชางทองโบราณ - สนามบิน

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)  ท่ีสราง
ข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids
ซ่ึงปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 เขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14   นับวาเปนมหา
วิหารสไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344
ภายในเปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดินานดท่ี
1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน (กรณีมพีิธภีายในมหาวหิาร อาจไมไดรับอนุญาตใหเขา
ชม) แลวชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเปนหน่ึงในสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปน
ท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียนท้ังหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของท่ีระลึก วางจําหนายอยูมากมาย

11.30 น. นําเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
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ซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

15.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 140 ***คณะเดินทางวนัที ่9-16 พ.ค. 62 ออก
เดนิทางเวลา 15.00 น. และถงึสนามบินดไูบ เวลา 22.55 น. ***

***คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.30 น. และถึงดูไบ เวลา
00.20 น. ***

23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน

วันที่ 8 ดไูบ – กรงุเทพฯ

03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK 384

***คณะเดนิทางวันที ่ 9-16 พ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.00 น. และถึงสนามบนิสุวรรณภมูิ
เวลา 12.15น. ***

***คณะเดนิทางวันที ่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 62 ออกเดนิทางเวลา 03.30 น. และถงึสนามบนิ
สุวรรณภูม ิเวลา 12.35 น. ***

13.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม :  THE ULTIMATE EASTERN EUROPE :
เยอรมนี ออสเตรยี เชก สโลวัก ฮังการี

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

อตัราคา่บรกิาร

กําหนดการเดนิทาง

ผูใ้หญ่
พักหอ้งละ
2-3 ทา่น
ทา่นละ

เด็กอาย2ุปี
แตไ่มถ่งึ12ปี

 [มเีตยีง]
พักกับผูใ้หญ่

 1 ทา่น
ทา่นละ

เด็กอาย2ุปี
แตไ่มถ่งึ12ปี

[มเีตยีง]
พักกับผูใ้หญ่

2 ทา่น
ทา่นละ

เด็กอาย2ุปี
แตไ่มถ่งึ7ปี
[ไมม่เีตยีง]
พักกับผูใ้หญ่

2 ทา่น
ทา่นละ

ราคา
ไมร่วมตัว
ทา่นละ

พักเดยีวเพมิ
ทา่นละ

9-16 พ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.-

12-19 ม.ิย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 23,900.- 7,900.-

14-21 ก.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 23,900.- 7,900.-

6-13 ส.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 23,900.- 7,900.-

17-24 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.-

2-9 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.-

16-23 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.-

29 ต.ค. – 5 พ.ย.62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 23,900.- 7,900.-
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

1. ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทาํการจองควิยนืวซีา่

ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย

           อตัโนมตัิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัที

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที

กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่

รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไม่เหมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ

ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์งัหมด

อตัราคา่บรกิารนรีวม
1 คา่ตวัเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

6. คา่เขา้ชมสถานทท่ีองเทยีวตามรายการ

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี

        คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล

เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุตงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **
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         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

3. คา่ธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีสายการบนิมกีารปรับขนึราคา

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสเปน (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนืโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  (15 ยูโร)

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืวซี่า

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตง่ายขนึ

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี ่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซี ่าดว้ยตนเองในประเทศทีตนพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยงิในการยืนคํารอ้งขอวซี ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้

5. ท่านทีใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ
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1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรียกเก็บค่ามัดจําตวัเครืองบนิ ซงึมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่าย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง

2. หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

3. นังที Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีสายการบนิกําหนด

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยู่กับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทงัหมด

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทงัหมด

5. บรษิทัขอสงวนสิทธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนท ีบรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดนิทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคนืไดค้ือ

คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามท ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

7.กรณียนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซี่า / ค่ามัดจําตวัเครืองบนิ

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไม่คนืคา่ทวัร ์

ทงัหมด

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีณุหภมูตํิา
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3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่ง

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก)

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนัทาํการ

ยนืวซี่าแสดงตนทศีนูยย์นืวซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด

ในระหวา่งยนืวซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซี่าในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ

(พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รปูไมเ่ลอะหมกึ)

3 หลกัฐานการเงนิ
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3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทมีอีาย1ุ6 ปีขนึไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลุมคา่ทวัรไ์ด)้

3.1.1สําเนาสมดุบัญชอีอมทรพัยข์องธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3

เดอืน (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบั

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น

Statement เทา่นัน)

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่

พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน)

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้

3.2.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทอีอก

คา่ใชจ้า่ย

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสนิ

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ

4 หลกัฐานการทาํงาน

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื)

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู่
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื)

5เอกสารสว่นตวั

- สําเนาทะเบยีนบา้น

- สตูบิัตร(กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปี)

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเทา่นัน)

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยนืวซี่าเชงเกนประเทศเชก
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(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น)

ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………..

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……

6. ประเทศทเีกดิ………………………………………………………………………………………………..…

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………..

8. เพศ ชาย         หญงิ

9. สถานภาพ    โสด            แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)

หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย

อนืๆ (โปรดระบ)ุ…………….

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์

    ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................

    อเีมล.............................................
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12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผี่านมา

            ไมเ่คย

เคยได ้  ใชไ้ดตั้งแตวั่นท.ี....................................... ถงึวันที

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี

   ไมเ่คย เคย  (กรณุาระบวัุนท ีหากทราบ)................................................

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย**

16. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่

   ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ

ตัวผูข้อวซีา่เอง มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)

กรณุาระบชุอื.................................................

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี …………………………………………………..….

เงนิสด สงิทชีว่ยในการดํารงชพี

เชค็เดนิทาง เงนิสด

บตัรเครดติ ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้ คา่ใชจ้่ายทงัหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้
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ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้

อนืๆ (โปรดระบ)ุ อนืๆ (โปรดระบ)ุ

************************************************

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั


