รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6FEB-5MAY18

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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วันที่สอง

ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตสั – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ ง palladium
(ยูเออี - สาธารณรัฐเชค)

01.05 น. ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.55 น. เดิ นทางสู ่ เมื องปราก ประเทศสาธารณรัฐ เชค โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ EK 139
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.40 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ น ปราก ประเทศเชค หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นํ าท่า นเดิ นทางสู ่
กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่นํ้าวัลตาวา ผ่านชมทิ วทัศน์
ธรรมชาติท่ ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปรากเป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วย
สองอาณาจักรโบราณ คื อ อาณาจักรโบฮี เมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปรากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกนํ าท่านเดิ นทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ ใหญ่ท่ ี สุ ดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 885 โดย
เจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่นํ้าวัลตาวา ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย
ปัจจุบนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิ บดี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์วิตสั วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงาม
ในรู ปแบบศิ ลปะกอธิ ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ จากนั้นนําท่านอิสระช๊อป
ปิ้ ง ณ palladium
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Hotel Duo หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม
เช้า

เที่ยง

เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บรู ก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท (เชค – ออสเตรีย)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น
เดินทางโดยรถโค้ชสูเ่ มื องมรดกโลก เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมียที่
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมื องที่ได้รับ
การยกย่อ งจากองค์ก ารยู เ นสโก้ใ ห้เ ป็ นเมื องมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1992 เมื องนี้ ตัง้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่นํ้าวัลตาวา ความ
โดดเด่นของเมื องที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง
ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่ง
หนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมื องนี้ คื อมีแม่นํ้าวัลตา
วาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมื อนรู ปตัว S จนทําให้ ภูมิทศั น์ของ
ตัวเมื องเหมื อนกับหยดนํ้าที่กาํ ลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้ บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสี สม้ แดง ทําให้ เมื่ อมองจาก
มุมสู งจะเกิดภาพที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์มาก หลังจากนั้นนําพาทุกท่านชมวิ วทิ วทัศน์ของเมื องแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถื อเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ทา่ นเดิ น
เที่ยวชมเมื องโบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เดิ น ทางสู ่
เมื อ งซาลบู ร ์ก ออสเตรี ยซึ่ งตั้ง อยู ่ท างทิ ศ ใต้ข อง
สนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงาม
เป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบ
ตลอดเส้นทาง นําท่านชมเมื องซาลส์บวร์ก ที่มีช่ ื อเสียงใน
สถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
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คา่

วันสี่
เช้า

เที่ยง

คา่

วันห้า
เช้า

โดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์ก
ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่นํ้าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทื อกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18
นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานที่ถา่ ยทําของ The Sound of Music
ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวูด๊ นําท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็ อกที่โด่ง
ดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึ กภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึ ก นําท่านข้ามแม่นํ้าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึ กภาพ
ปราสาทโฮเฮ็ น ซาลส์บ วร์ ก ที่ ตั้ง โดดเด่น อยู ่บ นเนิ นเหนื อเมื อ งเก่า ต่อ จากนั้ น นํ า ท่า นชม บ้า นเลขที่ 9 ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิ น หรื อจะแวะสักการะมหาวิ หารของ
ซาลส์บวร์ก ที่ตัง้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื อง เดิ นเที่ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่ งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลก
ยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้สว่ นที่เป็ น พระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ อะไรก็
โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้ น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Arena city hotel หรื อระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
(ออสเตรีย)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม ออก
เดินทางสู ฮ่ ลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสน
สวย อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่
อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่ งออสเตรี ย และ
เป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าเดิ นทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้ นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่านชมพระราชวัง
ฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่
13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นที่ทาํ การของสภา
จักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยนมาก่อนจนถึ งคราวที่จกั รวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นําท่าน
ถ่ายรู ปอนุ สาวรียจ์ กั รพรรดิ นีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่ งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึงทําให้ออสเตรี ยมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุดในยุคที่
ท่า นขึ้ นครองราช จากนั้ น เชิ ญ ช๊ อ ปปิ้ งสิ น ค้า เครื่ องแก้ว สวาร็ อฟสกี้ หรื อสิ น ค้า นานาชนิ ด อาทิ เ ช่น Louis
Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สิ นค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสิ นค้าของฝาก เช่น
ช๊อคโกแลต โมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส

(ออสเตรีย - ฮังการี)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํา ท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดี ต เป็ นที่ ประทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ง ราชวงศ์ฮับ ส์บู ร์ ก ตั้ง แต่ค ริ สต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่ อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนั
ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีช่ ื อเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย
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**อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการท่ องเที่ ยว** นํ าท่านเดิ นทางสู ่ McArthurGlen Designer
Outlet in Parndorf ให้เ วลาท่า นได้อิสระช้อปปิ้ ง
สิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI,
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และ อื่ น ๆอี ก ม า ก ม า ย นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า งสู ่ ก รุ ง
บูดาเปสต์ (Budapest) เมื องหลวงของประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่ งได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องที่ ทันสมัย
และสวยงามด้วยศิ ลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติ
ที่ มี อารยธรรม รุ ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึ งกับได้รับ
การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานู บ” ชมเมื องที่ได้ช่ ื อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่งแม่นํ้า
ดานู บ
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Danubius Hotel Budapest หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก โบสถ์แมทเธียส - ป้ อมชาวประมง - ดูไบ
(ฮังการี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า น ชมบริ เวณรอบนอก โบสถ์แ มทเธี ย ส (Matthias
Church) ซึ่ งเคยใช้เ ป็ นสถานที่ จัดพิ ธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์มาจากชื่ อกษัตริ ยแ์ มท
เธียส ซึ่งเป็ นกษัตริ ยท์ ่ ีทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่งดงามในเมื องหลวงต่างๆ
อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ น
อนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้าป้ อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมื องบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่นํ้าดานู บได้อย่างดี
ป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน
14.40 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ EK 112
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
23.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561

6-12 ก.พ. 61
16-22 / 22-28
27 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
3 – 9 เม.ย. 61

เมษายน
2561

10-16 / 11-17 เม.ย. 61
26 เม.ย. – 2 พ.ค. 61

พฤษภาคม
2561

5-12 พ.ค. 61

ราคา

39,900
39,900
39,900
49,900
39,900
39,900

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่ใช้เตียง

37,900
37,900
37,900
47,900
37,900
37,900

พักเดี่ยว

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด.
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาในการยื่น 15วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตามควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส /ใบสูติบตั ร (ในกรณี ท่ ี
เด็กอายุต่ าํ กว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
6. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปัจจุบนั บัญชีออมทรัพย์ ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิน
15 วันก่อนยื่ นวีซา่ **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
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เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
8. ในกรณี ท่ ี เด็กอายุต่ าํ กว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรื อ มารดา จําเป็ นที่จะต้องมีหนังสื อยินยอมที่ออกจาก
อําเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ และบิดามารดารต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซ่าด้วย
9. ในกรณี ท่ ีบิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จําเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้องแสดงหนังสื อ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทาง
กฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้าในกรณี ทะเบียนหย่า ระบุชดั เจนว่า ผูเ้ ยาว์ อยูอ่ าํ นาจการ
ปกครอง ของ บิดา หรื อ มารดา ก็ ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็ น ภาษาอังกฤษ พร้อมใบสูติบตั ร ของผูเ้ ยาว์ เพื่ อใช้ใน
การเชี่ยมโยงความสัมพันธ์
10. การบิดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ว มมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง การจองคิวประเทศออสเตรียสามารถเลือ่ น
การนัดหมายยืน่ วีซ่าออกไปได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ **
** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
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วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

