EaSt EuRoPe BeAuTiFuL
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค 10 วัน 7 คืน
เที่ยวครบสูตร 5 ประเทศหลักยุโรปตะวันออก
สัมผัสหิมะบนยอดเขาเขาซุกสปิตเซ่-ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตกับ View Point ในฮอลสตัท

ดื่มดา่ บรรยากาศโรแมนติกกับการล่องเรือในแม่น้าดานูบที่เมืองบูดาเปสต์

ชมวิวที่ปราสาทแห่งสโลวาเกีย เข้าชมหมูป่ ราสาทงดงาม ณ กรุงปราก
ชื่นชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์ ทานอาหารกับเมนูดงั ขาหมูเยอรมัน
และอาหารคา่ แบบไทยในนครแฟร้งค์เฟิร์ต
ช้อปปิ้ง McArthur Glen Parndorf Outlet
เอ๊าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบยุโรปตะวันออก
โดยสายการบินไทย
มิ วนิ ค

เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน
ฟุสเซ่น
เมืองทีม่ อี ายุมากกว่า 700 ปี ปั จจุบนั เป็นเมืองทีม่ คี วามน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงามของ
บ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั และร้านค้าทีต่ กแต่งอย่าง
มีสไตล์
การ์มิช-พาร์เท่นเคียเช่น เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ตัง้ อยู่ใกล้กบั เขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี มีบา้ นเรือนสวยงาม
ศิลปะแบบบาวาเรียนร็อคโคโค โดยแบ่งเป็น 2 เขต คือ เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เป็นทีต่ งั ้ ขอ
เขาซุกสปิตเซ่
อิ นน์ สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้ าอินส์
ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน
กีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครัง้
ซาลสเบิรก์
เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึง่ เป็นสถานทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสาร์ต และโด่งดังจากการเป็ นฉากในการถ่ายทา
ภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music
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ฮอลสตัท
เวียนนา

บูดาเปสต์

บราติ สลาวา
ปราค
นูเรมเบิรก์
แฟร้งค์เฟิ ร์ต

เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงามเป็นทีห่ ลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย
เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ทมี ่ เี สน่หท์ งั ้ ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชาติทงี ่ ดงาม และชมความงดงามในอีกรูปแบบหนึง่ ของเมืองฮอลสตัท อีกเมืองหนึง่ ทีง่ ดงามในแถบยุโรป
ตะวันออก
เมืองหลวงของประเทศฮังการี ดินแดนแสนงามของแม่น้ าดานูบ ชมเมืองเก่าบูดาและเมืองชมถนนเส้นที ่
สวยงามทีส่ ุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้าค่า ริมสองฝั ง่ แม่น้ าดานูบ
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ุดของประเทศ
สโลวัค
เมืองหลวงแห่งปราค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของความโรแมนติก ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่า
แห่งกรุงปราค
เมืองเก่าแก่ทางด้านสถาปั ตยกรรมอีกแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน และมีความงดงามน่ารักของอาคาร
บ้านเรือน
เมืองใหญ่ทสี ่ ุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี

กาหนดการเดินทาง

23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562

วันแรก
22.00 น.

23 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

24 ธ.ค.61

00.50 น.
06.45 น.

กลางวัน

มิวนิ ค-โฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น-เคมป์ เท่น (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครมิ วนิ ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
เดิ นทางถึงสนามบินนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจ
รับสัมภำระ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝัง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำรธนำคำร
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยที่
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ และมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ุดด้วย นำท่ำนชมนครมิ วนิ ค ซึง่ มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.
1158 มีบรรยำกำศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์
คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำท่ำนสู่บริเวณ จัตุรสั มา
เรียน ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปัน้ พระแม่มำรีทองคำ
บนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะ
ออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้ำร้อน
และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำย
สินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่มำกมำย ให้เวลาท่านชัวครู
่ ่ก่อนนาท่านเดินทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา
Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศ
ออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยัง
แวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูขาหมูเยอรมัน
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บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

นาท่านถ่ายรูปภายนอก “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริย์
ลุดวิคที่ 2 ทีต่ ้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ ซึง่ ความ
งามนี้ยงั ทาให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์ดว้ ย (โดยปกติ การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริ การด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชาระเพิ่ มท่านละประมาณ 10 ยูโร แต่เนื่ องจาก
ปราสาทปิ ดให้บริการในวันที่ 24 และ 25 ธ.ค. ทาให้การบริการรถรับ-ส่งขึ้นลงหรือรถม้าหยุด
ให้บริการด้วยเช่นกัน ดังนัน้ จะให้เวลาท่านถ่ายภาพจากบริเวณสะพานมาเรียนบรูคกับปราสาทแทน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen นาท่านเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ายุ
มากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ทีเ่ คยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุ คโรมันซึง่ ใช้
เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมือง
ทีม่ คี วามน่ ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ปัจจุบนั เต็มไป
ด้วยร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั และร้านค้าทีต่ กแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูปกับสถานที่
ต่างๆ ไม่วาจะเป็ นทีว่ ่าการเมือง โบสถ์เซ้นต์มงั ทีม่ สี ถาปัตยกรรมแบบบาร็อค โบสถ์ใหญ่และสาคัญทีส่ ุดของ
เมือง ในอดีตเคยเป็ นสานักสงฆ์นิกายเบเนดิค หรือจะเป็ นปราสาทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ ตัง้ อยู่บน
เนินเขาและมีสายน้าจากแม่น้ าเลช Lech ไหลผ่าน ปราสาทนี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของเหล่าเชือ้ พระวงศ์ชนั ้ สูงและ
พระ ตัง้ อยู่บนยอดเขากลางเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเคมป์
เท่น Kempten เมืองใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคอัลล์กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาว
เคลต์ ก่อนทีภ่ ายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์ เท่นเป็ นชุมชนเมืองทีม่ คี วามเก่าแก่
ทีส่ ุดในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
25 ธ.ค.61
เคมป์ เท่น-การ์มิช พาร์เท่นเคอเช่น (เยอรมัน)-อิ นน์ สบรูค-ซาลสเบิรก์ (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองการ์มิซ หรือ การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ตัง้ อยู่ใกล้กบั เขำซุกสปิ ตเซ่ยอดเขำสูงสุดของเยอรมนี นำท่ำนชมบ้ำนเรือนสวยงำม
ศิลปะแบบบำวำเรียนร็อคโคโค เมืองนี้แบ่งเป็ น 2 เขต คือ เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เมืองนี้
งดงำมด้วยภำพวำดบนกำแพงบ้ำนทีเ่ ดินชมไม่รเู้ บื่อ ควบคู่กบั กำรพบเจอชำวเมืองทีย่ งั ใส่ชุดพืน้ เมือง
กำงเกงสัน้ แค่เข่ำ เสือ้ ปักลูกไม้ เป็ นปกติวสิ ยั นอกจำกนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมของกิจกรรมกีฬำกลำงแจ้งทัง้ หลำย
ไม่ว่ำจะเป็ นว่ำยน้ำ ขีจ่ กั รยำน เทนนิส กอล์ฟ ล่องแพ เล่นสเก็ต สกี ไปจนถึงสโนบอร์ดในช่วงหน้ำหนำว
นำท่ำนสู่ สถานี รถไฟซุกสปิ ตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดิ นทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขำทีส่ งู
ทีส่ ุดในเยอรมัน ให้ท่ำนชื่นชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมตลอดสองข้ำงทำง จนถึงลำนหิมะบนควำมสูงระดับ 2,000
เมตร นาท่านเปลี่ยนเป็ นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เพื่อไต่ระดับสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลำท่ำนเดิน
เล่นถ่ำยรูปและชื่นชมควำมสวยงำมของเทือกเขำแอลป์ และบนยอดเขำซุกสปิ ตเซ่นนั ้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทำง
ธรรมชำติของเยอรมันและออสเตรีย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ Panorama Lounge Restaurant
นำท่ำนลงจำกเขำโดยเคเบิ้ลคำร์ส่สู ถำนีอปิ ซี่ และเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย เดินทำงสู่เมือง
อิ นน์ สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่ง
แคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ ำอินส์ ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์
อินน์สบรูค แปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขัน
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กีฬำฤดูหนำว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำวหลำยครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนำวปี 1964
และ ปี 1976 พำรำลิมปิ กฤดูหนำว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิ กเยำวชนฤดูหนำวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้
แรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อนิ น์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้จดั กีฬำโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ นำท่ำนเดินเล่น
บริเวณจัตุรสั เมืองเก่ำ ทีม่ ี ตาหนักหลังคาทองคา ทีม่ อี ำยุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยท์ ิ
โรลสมัยของกษัตริยแ์ ม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนำงมำเรียเทเรซ่ำ เชือ่ กันว่ำหลังคำกำแพงนี้ประดับด้วยโลหะ
หุม้ ทองแดงจำนวนกว่ำ 3,450 แผ่น ตำมขอบประตูและหน้ำต่ำงประดับด้วยภำพเขียนสวยงำม ถือเป็ น
สัญลักษณ์ทส่ี ำคัญของเมืองและมีอำคำรบ้ำนเรือนหลำกหลำยสีทป่ี ัจจุบนั เป็ นร้ำนค้ำหลำกหลำยประเภท
ถ่ำยรูปกับซิต้ที ำวเวอร์ จุดนัดพบของชำวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ เี สำอันนำเซำเลอตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุด
ศูนย์กลำงของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมำถ่ำยภำพกันมำกทีส่ ุด (ในช่วงวันที่ 25 ธ.ค. ร้านค้าอาจจะปิ ดหมด
เนื่ องจากเป็ นวันคริสต์มาส)
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซาลสเบิรก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะ
โมสำร์ตทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำนมำและยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ระดับโลก
อย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมแบบบำร็อค และได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลำประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
26 ธ.ค.61
ซาลสเบิรก์ -ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินข้ำมแม่น้ำซำลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่ำของ ซาลสเบิรก์ สู่จตั ุรสั กลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กบั
อนุเสำวรียโ์ มสำร์ต ชมมหำวิหำรใหญ่กลำงเมืองหรือมหำวิหำรแห่งเมืองซำลสเบิรก์ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอ
เนอซองส์ตอนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บำร็อคยุคแรก โดยสร้ำงขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่
ถูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหำย แต่ต่อมำได้รบั กำรบูรณะ
ให้งดงำมดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ บี ้ำนเรือนเรียงรำย ซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18
ลักษณะเด่นคือมีลำนบ้ำนทีม่ หี ลังคำสวยงำม ป้ ำยเหล็กทีบ่ ่งบอกชื่อร้ำนค้ำหรือบ้ำนเรือนทีท่ ำด้วยมือและ
กรอบหน้ำต่ำงทีเ่ ป็ นภำพปูนแกะสลัก ปัจจุบนั เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ รี ำ้ นค้แบรนด์เนมมำกมำยและเป็ นทีต่ งั ้ ของ
บ้ำนเกิดของโมสำร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสำร์ทเกิดทีน่ ่ีและอยู่
ในบ้ำนเกิดแห่งนี้มำกกว่ำ 20 ปี ต่อมำย้ำยไปอยู่อกี หลังหนึ่ง บ้ำนหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ใน
เวลำต่อมำ ซึง่ บ้ำนหลังนี้ได้รบั กำรออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบ
ให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ผ่ำนชมสวนมิรำเบลทีง่ ดงำมซึง่ เดิมเป็ นสวนในพระรำชวังเดิม บน
ถนนฝัง่ ขวำจะเป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีช่อื ดังก้องโลก (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเทีย่ วเข้ำ
ในเขตบริเวณเมืองเก่ำ) จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ มีอำกำศทีแ่ สนบริสุทธิ ์และสวยงำมริมทะเลสำบในประเทศออสเตรีย ควำม
สวยงำมของเมืองนี้ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ เรียกได้ว่ำฮอลสตัทเป็ น เมือง
มรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อน
คริสตกำล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบ
บนถนนเลียบทะเลสำบทีเ่ รียกว่ำ “ซี สตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีรำ้ นขำย
ของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ นพืน้ บ้ำนออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่
ระดับพืน้ ดิน บ้ำงอยูบ่ นหน้ำผำลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ
ดอกไม้หลำกสีสนั สวยงำมปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั ประจำเมืองซึง่ เป็ นลำนหินขนำด
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ย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่ วยงำม อิสระให้ท่ำนได้พกั ผ่อนนังจิ
่ บกำแฟ หรือเดิน
เทีย่ วชมเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเวียนนา (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งใน
เมืองทีม่ คี วำมโรแมนติกมำกทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประวัตศิ ำสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจำยอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ
ออสเตรีย มีแม่น้ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ
กำรปกครองของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ โดยเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของหน่วยงำนขององค์กำร
สหประชำชำติหลำยแห่ง อำทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนสหประชำชำติท่ี
สำมของโลกอีกด้วย นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงผ่ำนถนนสำยวงแหวน เส้นทำงท่องเทีย่ ว
สำยหลักของกรุงเวียนนำทีแ่ วดล้อมไปด้วยอำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ อันงดงำม อำทิ โรงละครโอเปร่ำที่
สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1863-1869, พระรำชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอำคำรทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของรำช
สำนักฮัปสบูรก์ มำตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภำ ซึง่ สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1873-1883,
พระรำชวังเบลวำแดร์, สวนสเตร๊ำส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
27 ธ.ค.61
เวียนนา-Parndorf Outlet (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมของ พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ พระรำชวังฤดูรอ้ นแห่งรำชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วำม
สวยงำมและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระรำชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ำรตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลำยรูปแบบทัง้ บำร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จำกทำงเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครือ่ งใช้ต่ำงๆ ประดับอยู่อย่ำงวิจติ ร
งดงำม รวมทัง้ สวนภำยในพระรำชวังทีส่ วยงำมไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้ำโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ำริ
ในกำรสร้ำงให้มคี วำมหรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกับพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่
พระรำชวังเดิมได้รบั ควำมเสียจำกกำรทำสงครำมจึงได้มกี ำรก่อสร้ำงและบูรณะขึน้ มำใหม่โดยสถำปนิกประจำ
รำชสำนักและมีกำรสำนต่อกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอดมำเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมำเรีย เทเรซ่ำ ในปี
1749 โดยพระรำชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์
แห่งควำมเรืองโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทำให้เวียนนำมีควำมโดดเด่นจนได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองเวียนนำ และมี
เวลำให้ท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำม อำทิ พระรำชวังฮับสเบิรก์ , พระรำชวังเบลวำแดร์ หรือศำลำว่ำกำรเมือง
ของกรุงเวียนนำ เป็ นต้น ให้ท่ำนได้เดินเล่นย่ำนใจกลำงเมืองบนถนนคนเดิน คำร์ทเนอร์สตรำเซ่ ถนนกำรค้ำ
ใจกลำงเมืองทีเ่ ชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนริงสตรำเซ่กบั จัตุรสั สเตฟำน ซึง่ เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งสำยสำคัญของ
เวียนนำ ทีม่ หี ำ้ งสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำยเรียงรำยตลอดสองข้ำงทำงของถนน อิสระท่ำนช้อปปิ้ ง
สินค้ำชัน้ นำของยุโรป ประเภทเครื่องแก้วอิตำลี คริสตัลเจียระไน เสื้อผ้ำแบรนด์เนมยอดนิยม นำฬิกำสวิสแท้
ของทีร่ ะลึกต่ำงๆ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซ
เนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet) (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) เอ๊าท์เล็ตแห่งแรก
ของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่อื ดังต่างๆ จาก
ทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์) (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน อาหาร
กลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
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นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดน สู่ เมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3
ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทีม่ แี ม่น้ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมืองแยกเป็ นเมืองเก่ำบูดำและเมืองใหม่เปสต์
ออกจำกกันก่อนทีจ่ ะรวมกันในภำยหลังอันเป็ นทีม่ ำของเมืองบูดำเปสต์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
28 ธ.ค.61
บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังกำรี ได้ช่อื ว่ำ "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดำนูบ" ด้วยควำมงดงำมของสำยน้ำที่
คันแบ่
่ งเมืองเป็ นสองฝัง่ ร่องรอยของอดีตเมื่อครัง้ อยูภ่ ำยใต้ม่ำนเหล็กคือ เสน่หอ์ นั น่ำหลงใหลทีผ่ สำนไปกับ
ควำมงดงำมทำงศิลปะทีส่ งสมมำแต่
ั่
ครัง้ บรรพกำล ชมถนนเส้นทีส่ วยงำมทีส่ ุดของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชม
นครทีส่ วยงำมด้วยสถำปัตยกรรมอันล้ำค่ำ ริมสองฝัง่ แม่น้ำดำนูบ นำท่ำนถ่ำยภำพ ณ ฮีโร่สแควร์ หรือ
อนุเสำวรียจ์ ตั ุรสั วีรชน ซึง่ เป็ นอนุเสำวรียท์ ส่ี ร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่ง
ชัยชนะของฮังกำเรียน เสำสูงตระหง่ำนของอนุสำวรียเ์ ป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อเทวทูตกำเบรียล อันเป็ น
สัญลักษณ์ของคริสตจักรคำทอลิก รอบเสำสูงเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อผูน้ ำของชนเผ่ำทัง้ 7 ทีร่ ่วมกันก่อตัง้
อำณำจักรฮังกำรีขน้ึ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพกับภำยนอกของ ป้ อมปรำกำร
Fisherman’s Bastion ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชำวประมงฮังกำเรียน สร้ำงขึน้ ไว้เพือ่ รำลึกถึง
ควำมกล้ำหำญของชำวประมงผูเ้ สียสละชีพจำกกำรรุกรำนของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถอื ได้ว่ำเป็ นจุดชมวิว
รอบเมืองบูดำทีส่ วยทีส่ ุด สำมำรถชมควำมงำมของแม่น้ำดำนูบได้แบบพำโนรำมำ มองเห็นสะพำนเชน และ
อำคำรรัฐสภำฮังกำรีรมิ แม่น้ำดำนูบทีง่ ดงำมตรึงตำตรึงใจ (ท่ำนสำมำรถเลือกชำระค่ำขึน้ ชมวิวได้สอบถำมได้
จำกหัวหน้ำทัวร์หำกมีเวลำ) นำท่ำนถ่ำยรูปกับภำยนอกของโบสถ์แมทธิอสั Matthias Church ซึง่ โบสถ์น้ี
เคยใช้จดั พิธสี วมมงกุฎให้กษัตริยม์ ำแล้วหลำยพระองค์ ชื่อโบสถ์มำจำกชื่อกษัตริยแ์ มทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรง
เป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชำสำมำรถมำก ในสมัยของพระองค์ถอื ว่ำเป็ นสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำอย่ำงแท้จริง
สิง่ ก่อสร้ำงทีง่ ดงำมเกิดขึน้ มำกในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึง่ โบสถ์น้ไี ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำก
องค์กำรยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ชมแม่น้ำดำนูบแม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังกำรี ชมควำม
งดงำมของอำคำรรัฐสภำและอำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงำมเรียงรำยสองฝัง่ แม่น้ำดำนูบ
มนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่เสื่อมคลำย และรับกำรยกย่องว่ำเป็ นเมืองโรแมนติกบนสำยน้ำแห่งหนึ่งของโลก จำกนัน้ นำ
ท่ำน ล่องเรือแม่น้าดานูบ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังกำรี ชมควำมงดงำมของอำคำรรัฐสภำและ
อำคำรสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงำมเรียงรำยสองฝัง่ แม่น้ำดำนูบ มนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่เสื่อมคลำย
และรับกำรยกย่องว่ำเป็ นเมืองโรแมนติกบนสำยน้ำแห่งหนึ่งของโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่ง
สาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝัง่
แม่น้ำดำนูบ รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมภิ ำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000
คน บรำติสลำวำตัง้ อยูบ่ นสองฝัง่ แม่น้ำดำนูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและฮังกำรี เมืองนี้
ตัง้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50 กิโลเมตร เป็ นเมืองทีม่ คี วำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปัตยกรรมโดยจะพบ
เห็นได้มำกในเขตเมืองเก่ำ นำท่ำนนังรถผ่
่ ำนชม รัฐสภำ, หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ, มหำวิทยำลัยโรงละครและ
สถำบันวัฒนธรรม ฯลฯ ทีล่ ว้ นแล้วแต่มคี วำมสัคญ
ั ทำงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกำรศึกษำ รวมถึงสำนักงำน
ใหญ่ของสถำบันทำงธุรกิจและกำรเงินขนำดใหญ่ของสโลวำเกียจำนวนมำก เนื่องจำกเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้
อำนำจของหลำยชำติ เช่น ออสเตรีย ฮังกำรี เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำทิ พอซโซนี
(ฮังกำรี) เพรชพอรอค (ภำษำสโลวักเก่ำ) เพรสส์บูรก์ (เยอรมันและภำษำอังกฤษ) นำท่ำนถ่ำยรูปกับ
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ปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ ปรำสำทนี้เป็ นอำคำรทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตัง้ อยู่บน
เนินเขำร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝัง่ แม่น้ำดำนูบสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย
จำกนัน้ มีกำรก่อสร้ำงเรื่อยมำ และมีกำรก่อสร้ำงใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพ
อันงดงำมของเมืองได้จำกมุมของปรำสำทแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
29 ธ.ค.61
บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอำณำจักรโบฮีเมียที่
โด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ได้สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงจนถึงกรุงปรำค เมือง
หลวงแห่งสำธำรณรัฐเช็ค ปัจจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรป
ตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรังพร้
่ อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำรเต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทัง้
ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสวยงำมและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อด
พ้นจำกภัยสงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
จำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1992
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำริมฝัง่ แม่น้ำวัลตำวำอดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทีท่ ำกำรของคณะรัฐบำล นำท่ำนชมวิวสวยบนเนิ นเขำทีส่ ำมำรถ
มองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝัง่ แม่น้ำ ทีท่ ่ำนจะเห็นถึงชื่อทีม่ ำของเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะ
เห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเข้ำชมเขตของตัวปรำสำท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิ หาร
เซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำค สร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 14 โดยมีสถำปนิกเอกชำวฝรังเศส
่
Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทำขึน
้ ในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้ำงควำมเจริญ
สูงสุดจนทำให้เมืองปรำค เป็ นกำรสร้ำงแบบสถำปัตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์
ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ำฝน นอกจำกนัน้ มหำวิหำรแห่งนี้ยงั มีหอ้ ง
สำหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดำ้ นข้ำงรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่ำทึง่ ของห้องสวดมนต์เล็กของ เซนต์ เวนเซสลำส คือ
กำแพงฝำผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรำนตำ นอกจำกนี้รอบๆตัวปรำสำทมีจุดทีน่ ่ ำสนใจ
อยู่หลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่ เป็ นห้องแถวร้ำนค้ำเล็กๆ ตัง้ อยูเ่ รียงรำย ซึง่
ครัง้ หนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่ำนี้เคยใช้เป็ นบ้ำนพักของทหำรยำมเฝ้ ำพระรำชวัง ให้ท่ำนถ่ำยภำพของปรำสำท
อันสวยงำม พร้อมสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ำมแม่น้ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ท่ี
สำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ นสถำนทีท่ เ่ี หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำ
แสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
30 ธ.ค.61
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิรก์ -แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนออกเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิรก์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
4.30 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมันเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปัตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึ่ง
ผ่ำนชมวิวทิวทัศน์อนั งดงำม เมืองเก่ำแก่น้อยใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยปรำสำท วัง โบสถ์ จนกระทังถึ
่ ง เมือง
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีเ่ ก้า
เช้า

13.45 น.
วันทีส่ ิ บ

06.20 น.

นูเรมเบิรก์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐบำวำเรีย อันมีประวัตศิ ำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิสิ์ ทธิ ์ในสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ Nuremberg ทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่ำงหนักในปี
1945 จำกสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม ผ่ำนชมเม้ำท์ฮำล์โรงเก็บส่วย
ภำษีอำกรในอดีตทีถ่ อื เป็ นอำคำรประวัตศิ ำสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่ำนชมบ้ำนนัสเซำ หนึ่งใน
ตัวอย่ำงบ้ำนขุนนำงชัน้ สูงสมัยยุคกลำงทีไ่ ด้รบั กำรอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดีทส่ี ุดหลังหนึ่ง นำท่ำนแวะถ่ำยภำพ
บริเวณด้ำนหน้ำของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ก่อนนำท่ำนเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรสั กลำงใจเมือง ซึง่ มีตลำด
นัดขนำดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็ นตลำดนัดคริสต์มำสทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของ
ตลำดมีโบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมีนำฬิกำตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจัวของโบสถ์
่
พระแม่มำเรีย ตัวนำฬิกำและ
ตุ๊กตำประดับนี้ถูกสร้ำงเพิม่ เติมภำยหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง พระรำชกฤษฎีกำทองคำปี
1356 จำกนัน้ อิสระให้ท่ำน ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ ระหว่ำงปี ค.ศ 13891396 ด้วยหินรูปทรงปิ รำมิดยำว 19 เมตร มีลกั ษณะคล้ำยยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชัน้ มีรปู ปัน้
ประดับอยูร่ วมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชัน้ บนสุดเป็ นรูปปัน้ โมเสสและ 7 นักพยำกรณ์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำง
สู่นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่และเป็ นเมืองเกทเวย์ทำงตอนเหนือของเยอรมันและเป็ นเมืองใหญ่,
เมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจของเยอรมัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เขตเมืองรอนไฮม์ Raunheim (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั
ระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
31 ธ.ค.61
แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิน (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกั จากนัน้ นาท่านเดิ นทางเข้าสู่เขตเมืองเก่านครแฟร้งค์
เฟิ ร์ต นำท่ำนชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี
ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่น้าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนาคารกลางยุโรป และยังเป็ น
เมืองทีร่ ่ารวยทีส่ ุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นาท่านชม จตุรสั กลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรง
เยอรมัน ทีไ่ ด้สร้างจาลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดี
เยีย่ ม นาท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ มาหลังได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่านจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ น
จัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในเมือง ด้านข้างก็คอื Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่ อยู่ทางด้านตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจทีส่ ุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอาคาร 9 อาคาร ซึง่ ได้รบั มาจาก
ครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ
สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลท้องถิน่ มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ ภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วย
สไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบินนคร
แฟร้งค์เฟิ ร์ต
ออกเดิ นทางจากนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921
1 ม.ค.62
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ....
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

*23 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562

East Europe Beautiful 10 Days 5 Countries / TG

เที่ยวครบสูตร
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
36,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง

64,900
62,900
60,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

8,900

8,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

36,900
34,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,300 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยัน
การจองทัวร์ทนั ที

• กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
• กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดิ นทางอีกครัง้ ของสายการบิ น ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป มีค่าธรรมเนี ยมในการเลื่อนตั ๋วกลับ ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดิ นทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองที่อยู่ต่อว่าอยู่ที่ไหนนานที่ สุด ท่านอาจจะ
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ต้องไปยื่นวีซ่าเชงเก้นที่เมืองนัน้ ๆ แทน บริ ษทั สามารถออกเอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทัวร์และระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 7-10 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทยเส้นทำง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟร้งค์เฟิ รต์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงินควำม
คุม้ ครอง 500,000 บำท (ทัง้ นี้เงื่อนไขประกันขึน้ อยู่กบั บริษทั ประกัน)
• ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มกี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่
14 มิ.ย.2561

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
• ค่าธรรมเนี ยมการทาวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 2,900 บาท (ชาระพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่นตามเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้ าทัวร์เดิ นทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 2,300 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
• ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
• ค่ำอำหำรหรือเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำรหรือค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและ
ค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
• ค่ำบริกำรน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่มนี ้ำแจกระหว่ำงกำรเดินทำงของทัวร์)
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิน
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
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การยกเลิ ก
o หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
o หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด วีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำ
มัดจำ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในควำมรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำก
์
สำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำย
หรือเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ ้องมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ ้องได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกเป็ นช่วงอีสเตอร์. ช่วงคริสมำสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ำรณำ
ก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
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3.
4.

กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มกี ารทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตไม่อนุ ญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน

ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง

o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษท
ั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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-

o
o
o
o
o

หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษท
ั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชี พรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ ง, อัตรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

• หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

-

แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ี หำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสาเนาหน้ า
บัญชีหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
-

-

หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำรเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ ไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปัจจุบนั
กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภมู ิลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ ้องชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ ้องใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน
**
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

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

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

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

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ผี า่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ มี ีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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