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นําท่านบินตรงสู่ ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินอี.วี.เอ แอร์ ในเส้นทางยอดนิ ยม ด้วยโปรแกรมเที่ยว
สบายๆ กับ 3 ประเทศที่ สวยงามทั้งธรรมชาติ และสถาปั ตยกรรม นําท่ านชมหลังคาทองคํา (Golden Roof)
สัญลักษณ์ สําคัญ ของเมืองอิน ส์ บ รู ค (Innsbruck)
เข้ า ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ช้อปปิ้ งที่Ingolstadt Village Outlet เดินเล่นเมือง
คาร์ โลวี วารี (Karlovy vary) ที่แสนโรแมนติกและได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งสปา พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุ มลอฟ
(Cesky Krumlov) เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมีย เข้ า ชมความยิ่ ง ใหญ่ แ ละงดงามของพระราชวั ง เชิ นบรุ นน์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์กกลางกรุ งเวียนนา
กําหนดการเดินทาง 4-11 เม.ย. 2558
2-9, 20-27 เม.ย., 18-25 พ.ค.,28 พ.ค.-4 มิ.ย.,8-15 ,22-29 มิ.ย.2558
วันแรก

กรุงเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินอี.วี.เอ.แอร์
ประตู 8 แถว R พบเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – เวียนนา – ลินซ์ – อินส์ บรู ค

(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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08.45น.

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเวียนนา โดยสายการบิน EVA AIR เทีย่ วบินที่ BR 061
เดินทางถึงสนามบินเวทชาท กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง หรื อ
ปรับเป็ น 5 ชัว่ โมงในวันที่ 29 มี.ค.2558) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz)
เป็ นเมืองหลวงของภูมิภาคตอนบนของออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ และแม่น้ าํ เอนไรส์ เป็ นเมืองที่มีความ
งดงามมาก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาที่ได้ข้ ึนชื่อว่างดงามที่สุดในบรรดาหมู่บา้ นแถบ
เทือกเขาแอลป์ ทั้งหมด นําท่านชมโบสถ์เก่าแก่อนั สวยงาม พร้อมเดินเล่นภายใน ย่านเมืองเก่า ชมจัตุรัส
Hauptplaz ซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม ระยะทาง 185 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ อิน ซึ่ งคําว่าอินส์ บรู คนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ าํ อิน มีลกั ษณะแคบๆ
แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของเมืองอินส์บรู ค
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ระยะทาง 315 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ SAILER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

อินส์ บรู คค์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ข้ามพรมแดนออสเตรี ย – เยอรมนี นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ผ่านเส้นทาง
สายที่มีทิวทัศน์อนั สุ ดแสนโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสู ง ระยะทาง 112 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นําชม
ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่ งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของ
ห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริ ชาร์ ด ว้ากเนอร์ ซึ่ งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรง
โปรดปรานยิง่ จากนั้นเดินทางสู่ เข้าสู่ นครมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่า
เป็ นจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ และธุ รกิจของนครมิวนิ ค บริ เวณนี้เป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่ งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆัง
สู ง 85 เมตร ซึ่ งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้ าชมตุก๊ ตาไขลานที่จะออกมาเต้นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น.
และ 17.00 น. ระยะทาง 120 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ช.ม.

กลางวัน

(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ NH NEUE MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

มิวนิค – อินกอลสตัทท์ Outlet – นูเร็มเบิร์ก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตัดท์ (Ingolstadt) เพื่อช๊อปปิ้ งที่ Ingolstadt Village เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มี
สิ นค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ Bally, Aigner, Calvin Klien, Fossil, Escada, TOD, Versace และอื่นๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยระยะทาง 82 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ รบกวนการช๊ อปปิ้ ง
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองสุ ดแสนโรแมนติก นําท่านชมเมืองเก่าที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1050 ยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอํานาจ และเป็ นเมืองศูนย์กลางของชาวโรมัน มีร่องรอยของอาคาร ทางเดิน
แบบชาวโรมัน เมืองแห่งปราสาทและเทพนิยายที่สวยงามดังภาพฝัน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ไฟสงครามใน
แคว้นบาวาเรี ย ซึ่ งเคยถูกทิง้ ระเบิดโจมตีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิม โดย
ชาวเมืองต่างช่วยกันบูรณะฟื้ นฟูเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยว ระยะทาง 95 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมอาหารจีน
พักที่ โรงแรม MERCURE CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า

นูเร็มเบิร์ก – คาร์ โลวี วารี – ปร๊ าก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของ
สาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดินชมเมืองคาร์ โลวี วารี
ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทัว่ โลกที่จะมาใช้บริ การรักษาสุ ขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิ ญ
ทดลองดื่มนํ้าแร่ ซ่ ึ งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ ซเลนที่มีปากยืน่ ออกมาเหมือนกานํ้าระยะทาง
203 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง(เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
นําคณะเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย ซึ่ งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ (** คืนนี้กรุ ณาจัดเตรี ยม
เสื้ อผ้า 1 ชุด ใส่ กระเป๋ าเล็ก สําหรับนําไปค้างคืน 1 คืน เนื่องจากเป็ นเมืองเล็กๆรถบัสไม่สามารถเข้าในเขตเมือง
เก่าได้ ไม่สะดวกในการขนย้ายกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ และห้องพักค่อนข้างเล็ก และจะเก็บกระเป๋ าใหญ่ไว้บน
รถ **) ระยะทาง 125 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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วันทีห่ ก

ปราสาทปร๊ าก – เชสกี้ ครุ มลอฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมปราสาทแห่ งปร๊ าก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยูบ่ นเนินเขาตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิ บดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วิหารเซนต์ วติ ุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า
เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดในกรุ งปร๊ าก ซึ่ งพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยส์ าํ คัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้า
แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่ วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท
ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนั มีร้าน
ขายของที่ระลึก วางจําหน่ายอยูม่ ากมาย จากนั้นนําท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพาน
เก่าแก่ขา้ มแม่น้ าํ วัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรู ปปั้ น
โลหะของเหล่านักบุญที่ต้ งั อยูส่ องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นนําท่านเดินสู่ ประตูเมืองเก่ า “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มี
จุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเพชรนํ้างามแห่ง
โบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)
เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าํ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลัง
ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของโลก นําชมปราสาทครุ มลอฟ
(Krumlov) จากบริ เวณรอบนอก ซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
รองลงมาจากปราสาทปร๊ าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณ
คุง้ นํ้า ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง ระยะทาง 178 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พักที่ MLYN HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีเ่ จ็ด

เชสกี้ ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางข้ามพรมแดน เช็ก – ออสเตรี ย สู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ชมถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้างขึ้นใน
ระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถูกทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครั้งในปี
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19.35 น.

ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ระยะทาง 204 กม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก ซึ่ งมีประวัติ
สร้างมาตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วย
จํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระ
โรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่ งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ ซายส์ของ
ฝรั่งเศส
นําเดินทางสู่ สนามบินชเวทชาท กรุ งเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์ เที่ยวบินที่ BR 062

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

11.00 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน

16.00 น.

(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

4-11 เม.ย. 2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
65,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
65,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
6,000.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
65,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
65,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
2,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง

2-9, 20-27 เม.ย., 18-25 พ.ค.,28 พ.ค.-4 มิ.ย.,8-15 ,22-29 มิ.ย.2558
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)

(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ านเอง
5. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
2 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้ นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรี ยมเอกสารในการขอยืน่ วีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามทีส่ ถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวซี ่ า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.

2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่ อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
*** ยืน่ วีซ่าเดี่ยวแสดงตนทีส่ ถานทูต ***
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ านับจากวันยืน่ ประมาณ 7 วันทําการ
เอกสารกรุ ณาเตรี ยม 2 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุ ด และสํ าเนา 1 ชุ ด
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งาน
เหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ (สําหรับท่านที่มี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้ า 90 เปอร์ เซ็นต์ ของพืน้ ทีร่ ู ป
ถ่ าย จํานวน 2 ใบ แนะนําให้ ลูกค้ าไปถ่ ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจํานวน
4 รู ปนะคะ เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น ห้ ามสวมแว่นตา หรือ
เครื่องประดับ , ต้ องไม่ เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รู ปตามตัวอย่ าง
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน/สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ าเคยเปลี่ยน)
ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุ ดท้ ายทีล่ กู ค้ าอัพเดท 15 วันก่อนยืน่ ต้ องมียอดเงินทีค่ รอบคลุมค่ าทัวร์ ด้วสยนะคะ
***** า 90%
ั ว่ นใบหน้
ดส
*** ไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนามาทั้ง 2 เล่ม
 หากในสําเนาบัญชีบุค๊ แบ๊งค์ของลูกค้า หากมีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุ ด (เดือน
ต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนําให้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วัน
ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้ องรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลอืน่ ในคณะ ต้องทําเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย(BANK
QUARANTEE)หรื อ BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรง
ตามหน้ าพาสปอร์ ต
5. หลักฐานการทํางาน
5.1 กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและ
ช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่านั้นไม่ ต้องระบุชื่อประเทศและต้ องมีอายุไม่
(GH) ออสเตรี ย-เยอรมนี-เช็ก 8 วัน 5 คืน (BR) เม.ย.-มิ.ย. 59,900-65,900.-
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เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า (ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น) โดยชื่ อลูกค้ าทีร่ ะบุใน
หนังสื อรับรองทางการงาน ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ า พาสปอร์ ต
5.2 กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ น
กรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (คัดลอกไม่ เกิน 3 เดือน)
5.3 กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยูเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่ รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1
เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
5.4 กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
6 กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา
โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
7 เบอร์ มือถือทีต่ ิดต่ อได้ สะดวกพร้ อมอีเมล์
8 กรุ ณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์ มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งส่ งให้กบั ทาง
สถานฑูต ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่ อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
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ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เงินสด
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู ้ อกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น
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