โปรโมชั่น!! ยุโรปตะวันออกสุ ดคุ้มแห่ งปี

เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน
ปราสาทปราก ทะเลสาบฮัลล์ สตัท พระราชวังเชรินบรุนน์
ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ ปราสาทบราทิสลาว่ า ช้ อปปิ้ งเอ๊ าท์ เล็ต

กําหนดการเดินทาง

10 - 17 พ.ย.60

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 2-3
พบเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ ดินทางทุกท่านด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค (เยอรมัน)-พิ วเซน (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราก

00.50 น.

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นนานาชาติ มิวนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG-924
เดิ นทางถึง สนามบิ นนานาชาติ มิวนิ ค ประเทศเยอรมัน ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นําท่าน

06.45 น.

เดิ นทางสู่ เมืองพิ วเซน Pilsen เมืองแห่งเบียร์ยี่ห้อดัง Pilsener Urquell ของสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองพิวเซนนี้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล และเป็ นเมืองทีก่ าํ เนิดของเบียร์สตู รเก่าแก่
CTTEU01-36-VT-Pro East Europe เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8D(TG)10-17พ.ย. ราคา49,900.-

กลางวัน
บ่าย

ทีส่ ดุ ในโลก อยูท่ างเหนือของสาธาณรัฐเช็ก และมีโรงงานผลิตเบียร์พวิ เซนเนอร์ทร่ี สชาตดีสดุ ของเช็ค ทัง้ มี
โรงงานผลิตรถยนต์สโกด้า ปั จจุบนั ยังคงผลิตเบียร์สง่ จําหน่ายไปทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านเดิน
เล่นถ่ายรูปและชื่นชมบรรยากาศทีส่ วยงามของกรุงปราก บนสะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่น้ําวัลตาวา และนับว่า
เป็ น 1 ในแลนด์มาร์คหรือสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของปราก จากนัน้ นําท่านเดินสู่ จัตรุ สั เมืองเก่า หรือ Old Town

คํา่

Square ทีต่ งั ้ ของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ทท่ี ุกๆ หนึ่งชัวโมง
่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วมายืนรอชมหน้าต่างทีเ่ ปิ ดออกมาแล้ว
ท่านจะได้เห็นเหล่านักบุญทัง้ 12 พระองค์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

วันที่สาม

นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม International Prague หรือเทียบเท่า
ปราก-เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ลิ นซ์ (ออสเตรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นําท่านขึน้ ชมวิวสวยบนเนินเขา และเดินชมบริเวณรอบนอกของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ชมบริเวณจัตุรสั ด้านหน้า
ของมหาวิหารเซนต์วติ ุสทีส่ วยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ผ่านบริเวณระเบียงด้านในของปราสาทที่ ปัจจุบนั เป็ นทีท่ ํา
การของคณะรัฐบาลและท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค จากนัน้ นํ าท่านออกเดินสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับสองของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองตัง้ อยูบ่ นคุง้ แม่น้ําวัลตาว่า อันเป็ นปรากฏการธรรมชาติทใ่ี ช้
ปกป้ องเมือง ทีเ่ ป็ นเมืองโบราณในยุคกลาง บ้านเรือนแต่ละหลังตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสสี นั สวยงาม
เหมือนสีลกู กวาด นอกจากนี้ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟยังได้รบั การยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกด้วย นําท่าน
ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทครุมลอฟ ทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1250 สิง่ ทีท่ าํ ให้ปราสาทโดนเด่นคือหอคอยทรงกลมที่
สร้างขึน้ จากหินอ่อนสีชมพู มองเห็นได้จากทัวเมื
่ อง จนได้เวลานัดหมายออกเดินทางต่อสู่ เมืองลิ นส์ Linz ใน

คํา่

ประเทศออสเตรีย เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ําดานู้บใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ค เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ
ออสเตรีย และเป็ นเมืองหลวงของเขต Upper Austria อยูท่ างตอนเหนือของประเทศริมฝั ง่ แม่น้ําดานูบ เป็ นเมืองทีม่ ี
ความโดดเด่นในด้านการผลิตเหล็กกล้า เครือ่ งจักนร อุปกรณ์ไฟฟ้ าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมืองนี้มกี ารพัฒนาต่อมา
เรือ่ ยๆ นับตัง้ แต่สมัยค่าโรมันซึง่ เป็ นศูนย์กลางทางการค้าทีส่ าํ คัญในอดีต
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

วันที่สี่

นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Steingenberger Linz หรือเทียบเท่า
ลิ นซ์- ฮัลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท Hallstatt เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัท ทีส่ วยงามและได้รบั การบันทึกจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ให้ทา่ นเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบ
ทะเลสาบสูจ่ ุดชมวิวทีส่ วยงาม และมีความเป็ นหมูบ่ า้ นชนบทเล็กๆ ทีม่ อี ากาศแสนบริสทุ ธิ ์ ให้เวลาอิสระเดินเล่น

CTTEU01-36-VT-Pro East Europe เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8D(TG)10-17พ.ย. ราคา49,900.-

กลางวัน
บ่าย
คํา่

ถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสูจ่ ุดชมวิวทีส่ วยงาม และมีความเป็ นหมูบ่ า้ นชนบทเล็กๆ ทีม่ อี ากาศแสน
บริสทุ ธิ ์ เลือกถ่ายวิวสวยๆ ของตัวเมืองทีถ่ กู โอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ นครเวียนนา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งดนตรีคลาสสิคของ
โลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Austria Trend Evenhotel Pyramide หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เวียนนา (ออสเตรีย)- บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชมภายในของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ ในอดีตเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์
ฮับส์บรู ก์ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 สร้างขึน้ ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึง่ เป็ นสไตล์ท่ี
โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่าผูย้ งิ่ ใหญ่ ทีค่ รองอํานาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี ให้เวลาท่านได้ถ่ายรูป
อุทยานด้านนอกพระราชวัง และเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึก ก่อนนําท่านเข้าชมภายในของ มหาวิ หารเซนต์ สตีเฟ่ น วิหาร
สไตล์โกธิกคูบ่ า้ นคูเ่ มือง ทีส่ ร้างเสร็จในปี ค.ศ.1160 จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านถนนคนเดิ น คาร์ทเนอร์สตราเซ่ แหล่ง
ช้อปปิ้ งทีม่ รี า้ นค้าสินค้าแบรนด์เนม และของทีร่ ะลึกมากมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าต่างๆ
เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES, ROLEX, SWAROVSKI, ZARA และท่านจะได้ถ่ายรูปหรือเข้าไป
เดิน (เพื่อความสะดวกในการใช้เวลาเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ ง
มากขึน้ )

วันที่หก

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี ซึง่ ได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองทีท่ นั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒน ธรรมของชนเผ่าแมกยาร์ ทีม่ อี ารยธรรมอันยิง่ ใหญ่ รุง่ เรืองมา
นานกว่าพันปี บูดาเปสต์ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่น้ําดานู้บ” เพราะความงามของแม่น้ํา รวมทัง้
อาคารสองฝั ง่ แม่น้ําได้ช่อื ว่างดงามติดอันดับโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Mercure Buda หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ (ฮังการี) – พาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ต (ออสเตรีย) -บราติ สลาวา (สโลวัค)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นําท่านสู่ ป้ อมชาวประมง Fisherman’s Bastion จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาทีท่ า่ นสามารถชมความงามของแม่น้ํา
ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแมท
ทีอสั จากนัน้ นําท่านนังรถผ่
่ านชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่ ร้างเชื่องระหว่างฝั ง่ บูดา และเปสต์ ก่อนนํา
ท่าน ล่องเรือแม่นํ้าดานู้บ ชมความงามของอาคารสองฝั ง่ แม่น้ํา เช่นอาคารรัฐสภา ทีไ่ ด้ช่อื ว่างดงามติดอันดับโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

คํา่

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ กรุงบราติ สลาวา Bratislava เมืองหลวงแห่งประเทศสโลวัคหรือสโลวาเกีย เมืองซึง่ เป็ นทีต่ งั ้
ของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวัค ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ตนิ ย่านมหาวิทยาลัย, โรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ทีล่ ว้ น
แล้วแต่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงสํานักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเงิน

CTTEU01-36-VT-Pro East Europe เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8D(TG)10-17พ.ย. ราคา49,900.-

ขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจํานวนมาก เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี
เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บรู ก์
(เยอรมันและภาษาอังกฤษ) และนําท่านขึน้ สู่ จุดชมวิวของปราสาทบราติสลาวา ทีส่ ามารถมองลงมาเห็นตัวเมือง
และแม่น้ําดานู้บอันสวยงาม จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองพาร์นดอร์ฟ ทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ตทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในออสเตรีย สู่
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS,
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อาหาร
คํา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต)

วันที่เจ็ด
เช้า

13.30 น.
วันที่แปด
05.20 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองบราติสลาวา จากนัน้ เข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Holiday Inn Bratislava หรือ
เทียบเท่า
บราติ สลาวา (สโลวัค) - เวียนนา – สนามบิ นเวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกั และนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นเวียนนา เพือ่ ผ่านขัน้ ตอนการทําคืนภาษี - เช็คบัตร
โดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพือ่ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดิ นทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 937
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิ ภาพ..
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมีผล
กับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการเดินทาง
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

49,999

บาท

6,000

บาท

หมายเหตุ
*** อัตราค่าบริ การ ไม่รวมค่าวีซ่า 3,300 บาท และค่าทิ ป 1,600 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออก
เดิ นทาง)
*** สําหรับจํานวนผูเ้ ดิ นทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน ***
*** บัตรโดยสารของการบิ นไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มหลัง 21 ส.ค.2560 ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเพิ่ ม ในกรณี ที่สถานฑูตปรับอัตรา ***
*** รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี และผูส้ งู อายุที่ต้องนัง่ รถเข็น ***
*** โรงแรมในยุโรปที่บริ ษทั ฯ จอง ไม่มีห้องสามเตียง ***

 อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
 กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ า
เนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนิ นการขอวี
ซ่า
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรม
ธรรมพ์ 500,000 บาท (การเครมประกันเป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21
ส.ค.2560 และท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันสุขภาพ และทรัพย์สนิ สูญหายหรือค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุ
ร้ายแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกันอุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ารวมค่าบริ การและงานแปลเอกสารท่านละ 3,300 บาท ( อัตรา ณ วันที่ 21 ส.ค.60 / ชําระพร้อม
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นเขตเมืองเก่าและพระราชวังและคนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท (ชําระพร้อม
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดิ นทาง)
การชําระเงิ น
ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงิ นค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดิ นทางอย่างน้ อย 31 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทํางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียก
เก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจํา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
3. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด
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7. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจนใน
เรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
9. กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่
เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
นัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาํ ระ
ค่า Reservation Fee ไปแล้ว
11. หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการ
จองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
2.
3.
4.
5.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
ห้องพักสําหรับคณะทีม่ าด้วยกัน อาจจะไม่ตดิ กัน และโรงแรมจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง ท่านที่พกั คนเดียว จะต้อง
ชําระค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม x,000 บาท
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
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผูย้ ื่นคําร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวี
ซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ า และไม่สามารถ
ยืนยันได้หากไม่มีการทํานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูต
นัน้ ๆ หรือศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ)
ดังนัน้ บริ ษทั ฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมเบอร์โทร.ทัง้ ที่
ทํางานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี้
ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทํางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ
หรือเอกสารใดๆ ที่เป็ นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมา
ด้วย (สําเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทัง้ ที่ทาํ งานและมือถือเป็ นส่วนสําคัญอย่าง
ยิ่ ง กรณี มีการติ ดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้งให้ครบถ้วนและสามารถติ ดต่อ
ได้ **
12. 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 นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

13. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครือ่ งประดับ **

14. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 15 ปี

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วย
และกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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15. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
16.
17.
18.
19.

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

20. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ
1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

 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 นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ยให้แก่ผู้เดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหากความสัมพันธ์ไม่สามารถ
สืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

21. หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่
มีช่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้อนหลังไม่ต่าํ กว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ น
ต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื
และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
22. กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้น
สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้น
สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ ว
และแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม
่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่

ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .......................................
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 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .................... โทรศัพท์บา้ น ................................. โทรศัพท์มือถือ.................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่ ........ ไม่เคย ........ เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่............................ ถึงวันที่ ...................................

รวม........... วัน
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