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EAST EUROPE FIESTA
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 – เมษายน 63
พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ | ปราสาทปราก | เชสกี ้ ครุมลอฟ
| ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เมลค์

ราคาแนะนาเพียง

53,900

.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
วันที่ 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน
วันที่ 4. เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
วันที่ 5. ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้ รุมลอฟ
วันที่ 6. เชสกีค้ รุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซ่น
วันที่ 7. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
วันที่ 8. อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 9. เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
1

EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 DAYS 7 NIGHTS BY BR

[GQ3VIE-BR005]

MUSH193990

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

วันที่ 2
02.20 น.

08.35 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

2

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู
8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – บูดาเปสต์ –
ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 061
** คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 30 พ.ย 62 –18 ก.พ.63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 02.45 น.และไปถึง
เวียนนาเวลา 08.25 น. ***
ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาเข้าชมความ
งดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อ มาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่า งสง่า งามด้วยจ านวนห้อ งถึง
1,441 ห้อ งในระหว่า งปี ค .ศ.1744-1749 เพื่ อ ใช้เ ป็ น พระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่ า ของท้อ งพระโรงและ
พลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่า นเดินทางโดยรถโค้ช ผ่า นย่านเกษตรกรรมข้า มพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมือ งหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติ
ที่มีอารยธรรม รุง่ เรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ช่ือ
ว่า งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่านล่องเรือแม่น้าดานู บอันเลื่องชื่ อ ชม
ความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตงั้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความ
ตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัวอาคาร
ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้ ่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นา้
ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจาก
้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าในแม่น้าอาจ
ประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน
กลายเป็ นน้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 10 ยูโรต่อท่าน)
รับประทานอาหารค่า ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ซุปกูลาซหมู)
เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NOVUM GOLDENPARK หรือเทียบเท่า

บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา – เบอร์โน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณ ค่า ถ่ายรู ป ด้า นนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จัด

EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 DAYS 7 NIGHTS BY BR

[GQ3VIE-BR005]

MUSH193990

กลางวัน
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พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์ม าจากชื่อ กษัตริยแ์ มทเธี ยส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ีทรงพระ
ปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ทู้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างใน
สไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่ สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระ
เจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ป ทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่ง
นีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองปาร์นดอร์ฟ เพื่อนาท่าน
สู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS,
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัท
ขอสลับโปรแกรมไปในวันอื่นไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาเดิ นทางสู่กรุ ง บราติ ส ลาว่ า (Bratislava) เมื อ งหลวงและเมื อ งที่ใหญ่ ท่ีสุดของประเทศสโลวั ค
(Slovak) ตัง้ อยู่ริม ฝั่ งแม่นา้ ดานูบ ที่บ ริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับ พรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก นาท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของรัฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรู ปคู่กับ
ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ซึ่งเป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัง้ อยูบ่ นเนินเขา ริมฝั่ งแม่นา้ ดานูบ
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า
ที่สวยงามของกรุ ง บราติส ลาว่า (Bratislava) จากนัน้ เดินทางสู่เมื องเบอร์โน (Brno) เมื องใหญ่ อันดับสอง
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก
เช้า

กลางวัน

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสูก่ รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิ บดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 เข้าชม
มหาวิห าร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14
นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่ใหญ่ท่ีสดุ ในกรุ งปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้า
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แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวัง
หลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่ว นที่เก่า แก่ ท่ีสดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ป ระทับของเจ้า ชายโบฮี เมี ยน
ทัง้ หลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบนั มีรา้ นขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยู่
มากมาย จากนั้นนาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์
โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรู ปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สอง
ข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้ นาท่านเดินสูป่ ระตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบ อกเวลาทุกๆชั่ว โมง ให้เวลาท่านอิ สระเดินเล่น และช้อปปิ ้งสินค้า
แบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทาง เข้าสู่ท่พ
ี ัก INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกีค้ รุ มลอฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดิ น ทางโดยรถโค้ช สู่ เมื อ งคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ ไ ด้ช่ื อ ว่า เป็ นเมื อ งแห่ง สปาที่ใ หญ่ ท่ี สุดของ
สาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่ง
ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลอง
ดื่มนา้ แร่ซ่งึ ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่ง
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โบฮีเมี ย เมื องที่ไ ด้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)
เมืองนีต้ งั้ อยูร่ มิ สองฝั่งของแม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลัง
ได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov)
จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือ เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมา
จากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้
ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL MLYN หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีที่ห้องพักในเมืองเชสกี้ ครุ มลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียง
แทน***

วันที่ 6 เชสกีค้ รุ มลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัม บูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุ ของ
ยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จ ะ
ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาชมจัตุรัส มาเรียน พลาสท์ (Marienplatz) ถื อว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุ รกิ จของนครมิ วนิค
บริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้ ของศาลาว่า การเมื อ งที่มี รูป แบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่งสร้า งขึน้ ในช่ว งปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่
จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดูรอ้ น อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบ
รนด์เ นมและของที่ ระลึกตามอัธ ยาศัย จากนั้นเดิ นทางสู่ เ มื องฟุ ส เซน (Fussen) เป็ น เมื อ งเก่ า มาตัง้ แต่ครัง้
จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงั้ ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรีย ล้อ มรอบไปด้ว ยทะเลสาบน้อ ยใหญ่ ท่ีมี ความงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ ง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมัน และได้ใช้
เมืองนีเ้ ป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก EURO PARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรู ก
เช้า

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นสู่เ มื อ งโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื อ งเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

เยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนาท่านเดินทางขึ้นและเข้าชมปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าเข้า ชมต้น แบบของปราสาทเจ้า หญิ ง นิท ราในดิส นีย ์แลนด์ ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่
2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบ
ของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
(รอบเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ มีค่อนข้างจากัด หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ไ ด้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นโปรแกรมเป็ นน าท่ า นเข้ า ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา
(Hohenschwangau Castle) แทน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองอินส์บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่นา้ อิน ซึ่งคาว่าอินส์บรู คนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นา้ อิน มีลกั ษณะแคบๆ
แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา(Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค
ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่า สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พัก RUMER HOF หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 อินส์บรู ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบ
ล้อ มด้ว ยขุ น เขาและป่ าสี เ ขี ย วขจี ส วย งามราวกั บ ภาพวาด กล่ า วกั น ว่ า เป็ นเมื อ งที่ โ รแมนติ ก ที่ สุ ด ใน
Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ น
ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพื น้ ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอัน สมควรน าท่า นเดิน ทางต่อ สู่ สู่ ก รุ ง เวี ยนนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่า นชม
เส้น ทางธรรมชาติ ข องทิ ว เขาสูง และพื ้น ที่ อั น เขี ย วชอุ่ ม ของป่ าไม้แ ห่ ง ออสเตรี ย ชมถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถูกทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี
ค.ศ.1955, ผ่า นพระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่ม อาคารที่เคยเป็ นที่ ป ระทับ ของราช
สานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก SENATOR หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน
เช้า

กลางวัน

18.35 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเมลค์ (Melk) ทางตอนเหนือของกรุงเวียนนา อีกหนึ่งเมืองเล็กๆที่สวยงานมีประชากรเพียง
5 พันกว่าคน เป็ นที่ตงั้ ของปราสาทแอบเบย์ เมลค์ ที่งดงามยิ่ง ให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองที่สงบและสวยงาม ยังมี
ร้า นขนมปั งที่มี อ ายุเก่า แก่กว่า 400 ปี อี กด้ว ย น าท่านถ่ายภาส านักสงค์เ มลค์แอบบีย ์ (Melk Abbey) ที่
อลังการและวิจิตรการตา โดยตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเหนือแม่นา้ ดานูบ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1089 อดีตปราสาทของขุน
นางชัน้ สูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอันสมควร นาเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุ งเวียนนา เพื่อ ให้ท่า นมี เวลาในการทา คืน ภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 062
** คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 31 ต.ค. 61 – 18 ก.พ. 63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 18.25 น.และถึง
กรุงเทพเวลา 10.30 น.***

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
10.00 น.

7

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
EAST EUROPE FIESTA
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินอีวเี อแอร์ไลน์ (BR)
กาหนดการเดินทาง
02 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
18 -27 ก.พ. 63
7-16 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

53,900.53,900.65,900.-

53,900.53,900.65,900.-

53,900.53,900.65,900.-

31,765
32,765
40,865

10,900.10,900.11,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่อ งเที่ ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก ภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.

8

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
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5.
6.
7.

8.
9.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื อ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.

9

ทางบริษัทได้สารองที่ น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
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3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่ สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่
นั่ง Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่ นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี ท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ จริง เช่น ค่าวี ซ่าและค่าบริการยื่ น วีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณี ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.
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เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง อาจทาให้หอ้ งพัก แบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 DAYS 7 NIGHTS BY BR

[GQ3VIE-BR005]

MUSH193990

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
่
้ *
อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซาของท่านในครงนี
ั้ *

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

1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ตองมี
้
หน ้าเหลือสาหรับประทับ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
วีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
**ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยู่ตา
่ งประเทศ, ทางานอยู่ตา
่ งประเทศ
หรือน ักเรียน น ักศึก ษาศึก ษาอยู่ตา
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทย
้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
ได้ ข้อกาหนดนีร
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติ
ด้วย**
***ในกรณี เด็ ก ทีอ
่ ายุต ่า กว่า 18 ปี หากรูป ในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปั จ จุ บ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรู ปให้
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เป็นปัจจุบ ัน***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว
้ จานวน 2 ใบ

(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6

เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
่ ยเอง
(ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)
3.1.1สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3

เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา
Statement เท่านั น
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ตองเป็
้
น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใช ้จ่าย

ี ิดลบ บ ัญชฝ
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา
่ งๆ

4 หล ักฐานการทางาน
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-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใชหนั
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
5เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอตนสั
้ งกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผูมี
้ อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

-

กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา
่ พร ้อมเดินทางมา
บิดา-มารดาลงชือ

สัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
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่ เท่านั น
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกตอง
้ ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา
้

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

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

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

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผูขอ)
้
และสัญชาติของผูมี
้ อานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
14. วีซา
่ า
่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที่

..............................................
่ เชงเกนก่
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
้ อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี า

่ หรือไม่
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา
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ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้รองขอ
้
่ เอง
ตัวผู ้ขอวีซา

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

่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

…………………………………………………..….
่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

