ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน
เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย

TG SUPER PROMOTION 2015

ฮัลล์สตัท-นูเรมเบิรก์ -เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-บราทิสลาวา
บูดาเปสท์-เวียนนา-อิงโกลสตัดท์-มิวนิค-ช้อปปิ้ง OUTLET
กําหนดเดินทาง
29 พ.ค.- 06 มิ.ย. / 31 พ.ค.- 08 มิ.ย. / 04-12 ก.ย.
09-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค. / 23-31 ต.ค.
20-28 พ.ย. 58
วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบิ น
ไทย พบกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค- ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) -เวียนนา
01.00 น. นําท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติ มิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบิน TG-924
(บริ การอาหารคํา่ และอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.15 น. เดินทางถึง
สนามบิ นมิ วนิ ค หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นําท่าน
เดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเทีย่ วชมเมืองทีโ่ อบล้อมด้วย
ขุนเขาและปา่ สีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโ่ รแมนติกทีส่ ดุ ในเขตออสเตรียทีม่ ี
ทะเลสาบอยูบ่ ริเวณนี้มากถึง 76 แห่ง นําท่านเดินเลาะริมทะเลสาบบนถนนทีเ่ รียกว่า “ซีสตราซ” (SEE
STRASS) มีรา้ นขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ทีแ่ ต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของ
เก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามตลอดสายของถนนซี สตราซ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงทีง่ ดงามของออสเตรีย อลังการ
ด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่งฝรังเศส
่ และเป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเวียนนาเป็ นนครหลวงแห่งดนตรีคลาสสิค ที่
ครัง้ หนึ่งศิลปิ น, คีตกวีผเู้ รืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชวี ติ แต่งผลงานดนตรีอยูก่ นั ทีน่ ่ี
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เวียนนา
– พระราชวังเชิ นบรุนน์ - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่าน นังรถผ่
่ านชมความสวยงามของสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงาม รอบถนนวงแหวนชัน้ ในของเวียนนา
อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนัน้ นําท่าน เข้าชมภายใน
ของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงาม
และยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม นําท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน
ถนนคนเดิ นคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็ นทีต่ งั ้ แห่ง มหาวิ หารเซนต์สตีเฟ่ น ทีส่ ร้างในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
ั ่ น้ําดานูบแยกเป็ น
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองทีต่ งั ้ อยูส่ องฝงแม่
เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคําว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา
ปารีสแห่งตะวันออก
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Mercure Buda Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ บูดาเปสต์
– บราติ สลาว่า (สาธารณรัฐสโลวัค)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั ่ น้ํา โดยฝงดานู
ั ่ บแยกเป็ นเมืองเก่าอยูฝ่ งตะวั
ั ่ นตก และฝงั ่
นําท่านชม
นครบูดาเปสท์ เมืองทีต่ งั ้ อยูส่ องฝงแม่
ั ่ นออก ถ่ายรูปกับ ป้ อม Fisherman’s Bastion ซึง่ ป้อมปราการชาวประมง
เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยูฝ่ งตะวั
อนุ สรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ กุ รานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนัน้ ถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแมททิ อสั (Matthias Church) โบสถ์
เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชม ถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของบูดาเปสต์
ทีม่ อี าคารสวยงามหลายอาคาร นําท่านถ่ายรูปกับ จัตรุ สั วีรบุรษุ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คทีส่ าํ คัญของบู
ดาเปสท์และประวัตศิ าสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ นําท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝงั ่ แม่นํ้าดานูบ
ทีไ่ ด้ช่อื ว่าในบูดาเปสท์นนั ้ เป็ นช่วงทีส่ วยทีส่ ดุ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม สะพานเชน
บริ ดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราทิ สลาวา (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ
ั ่ น้ําดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่น
ฝงแม่
ั ่ น้ําดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ สโล
ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตัง้ อยูบ่ นสองฝงแม่
วัค-ออสเตรียและฮังการี นําเทีย่ วชมกรุงบราติสลาวาซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวัคชมโบสถ์เซนต์
มาร์ตนิ และปราสาทบราติสลาวาย่านมหาวิทยาลัย และพิพธิ ภัณฑ์จาํ นวนมาก รวมทัง้ โรงละครและสถาบัน
วัฒนธรรม
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Falkensteiner Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า บราติ สลาว่า
– ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐเช็ค เพือ่ นําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (เดินทาง 330 ก.ม.
ประมาณ 4.30 ช.ม.) เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ใน
สาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็ นเมืองมรดกโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ั ่ น้ําวัลตาวา อดีตทีป่ ระทับ
บ่าย
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขาริมฝงแม่
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปจั จุบนั เป็ นทีท่ าํ การของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ ามารถ
ั ่ น้ํา นําท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท ทีม่ ี เดอะโกลเดนเลน
มองเห็น ตัวเมืองปราก ทีอ่ ยูค่ นละฝงแม่
สถานทีเ่ คยเป็ นทีอ่ ยูข่ องช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลีย่ นมาเป็ นทีพ่ กั ขององครักษ์ มหาดเล็กและ
ปจั จุบนั เป็ นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ และ มหาวิ หารเซนต์วิตสั วิหารประจําราชวงศ์ซง่ึ สร้าง
ด้วยศิลปะแบบโกธิค จากนัน้ นําท่านเดินเล่นย่าน จตุรสั เมืองเก่า ทีม่ บี รรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็ม
ไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั และให้การ
ยอมรับกันทัวยุ
่ โรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนําไปเป็ นเครือ่ งประดับ หรือช่อโคมระย้าทีง่ ดงาม
รวมทัง้ นําท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่น้ําวัลตาวา สัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของปราก
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารไทย
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั International Prague Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก
ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ – อิ งโกลสตัดท์ (เยอรมัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ใช้เวลา เดินทาง 3 ช.ม.) เป็ น เมืองเก่าแก่ซง่ึ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.
1374 ซึง่ มีอาณาเขตของเมือง อยูต่ ดิ กับประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวัตศิ าสตร์ของเมืองอันยาวนาน
ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมือง
ครุมลอฟ เป็ นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นําท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ซึง่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาททีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศรองมาจากปราสาทปร๊ากมีเวลา อิสระให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองในย่านเขตเมืองเก่า ทีร่ กั ษา
บรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปได้อย่างดียงิ่ ก่อนนําท่านเดินทางสู่ ก่อนนําท่านเดินทางต่อสู่
Ingolstadt Outlet ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ AIGNER , BALLY ,
Birkenstock , Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo Boss , L Occitane
, LACOSTE , Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite , SUPERDRY , Swarovski ,
The North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , VALENTINO , Versace ,
ช็อคโกแลตสวิส , มีด-กรรไกรตุ๊กตาคู่ ฯลฯ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
หมายเหตุ
: แนะนําทีเ่ อ๊าท์เลทมีรา้ นอาหารไทย ชื่อ ”Thai Cuisine” ปรุงโดยเชฟคนไทย บริการอาหารไทย
หลากหลาย นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Intercity Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด อิ งโกลสตัดท์ - มิ วนิ ค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่
เมืองมิ วนิ ค (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน นําท่าน นัง่ รถผ่านชม เมืองมิวนิคทีส่ วยงามด้วยสถาปตั ยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย นําท่านเข้าชม BMW WORLD โชว์รมู แห่งใหม่ลา่ สุดของ BMW ยนตรกรรมที่
โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุน่ ใหม่ๆ พร้อมเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก จากบีเอ็มและมินิ
คูเปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย นําท่านชม

จัตรุ สั มาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคูก่ บั ศาลากลาง
มิ วนิ ค ทีส่ ร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มี หอระฆัง อันมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
ตัง้ อยูต่ วั หอคอย มีความสูงถึง
278 ฟุต ชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั ้ ของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ให้
เวลาช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง, มีดกรรไกรตุ๊กตาคู่ , เครือ่ งชง
กาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมว่า , นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่
คํา่
อาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย ..เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Park Inn Munchen Ost หรือเทียบเท่า
วันที่แปด มิ วนิ ค -กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติ มิวนิ ค เพือ่ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทําคืนภาษี
14.25 น.
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-925
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึง
สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ สํารับจํานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

65,900 บาท
9,000 บาท

*** บัตรโดยสารของการบิ นไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
• ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสําเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริ ษทั ฯ จะ
บริ การแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนําข้อมูล
เหล่านัน้ มาทําการนัดหมายการยื่น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมือ่ ได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
 หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจากเป็ นทัวร์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กบั สายการบินไทย
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยืน่ วีซ่า ซึง่ จะทําการยืน่ วีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ํามันที่









ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท หรือขึน้ อยูก่ บั ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บแต่ละครัง้ แต่ละเส้นทาง และต้องยืน่ วี
ซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานทูตมีควิ ให้ยน่ื และต้องชําระค่าวีซ่าใหม่ทา่ นละ 4,000 บาทหรือแล้วแต่คธ่ รรมเนียมของแต่ละสถานทูต
การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทําการยืน่ วีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ณ
ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์

อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มิวนิค-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ธ.ค.57
และท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
• ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ทอ้ งถิน่ -ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 900 บาท
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้






บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้อง
ชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน

***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่า 7 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ
ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุป๊ ยืน่ วีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า

o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครือ่ งประดับบดบังหน้าตา **

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั ร
ประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาํ แหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้ สําเนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง
สําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชีแ้ จง
เกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ยให้แก่ผเู้ ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คําร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิ น
- สําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ น
ต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะ
จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัด
ฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายืน่
เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................

��

�

� �

2. สถานภาพ ...... โสด ...... แต่งงานจดทะเบียน ...... แต่งงานไม่จดทะเบียน ...... หย่า ...... หม้าย

3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ......................

�
โทรศั
�
พท์�
บา้ น �
...........................
� �
โทรศั�
พท์มือถือ .........................................��

5. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

��

����

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

7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุ ดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่

��

�

....... ไม่เคย

��

�

....... เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

���

............................ ถึงวันที่ ............................ รวม .......................... วัน

-----------------------------------------------

