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เยอรมัน- ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน
เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรสั เมืองมิวนิค เมืองแห่งสปาคาร์โลวีวารี่
ชมหมู่ปราสาทปรากที่งดงามและสะพานชาร์ลอันโด่งดัง
เที่ยวเมืองเล็กๆสุดคลาสสิคเชสกี้ครุมลอฟและอินน์ สบรูค
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองเก่านูเรมเบิรก์
เที่ยวเมืองน่ ารักๆริมทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิรก์

ชมเหมืองเกลือ Berchtesgaden Salt Mines

ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
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** สายการบินไทย บินตรงไป-กลับนครมิวนิค**
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก ได้แก่ เยอรมัน,ออสเตรียและสำธำรณรัฐเช็ก
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองหลักต่ำงๆ ทีงดงำมดั
่
งนี้
มิวนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใหญ่
่ เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีตั่ งของมหาวิ
้
ทยาลัยทีใหญ่
่ ทสุี ่ ด
ในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สุี ่ ด
ฟุสเซ่น
เมืองทีมี่ อายุมากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ทีเคยมี
่ ความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุค
โรมัน
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีตั่ งอยู
้ ่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครังจั
้ กรวรรดิโรมัน และเป็ นทีตั่ ง้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีตั่ ง้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีสร้
่ างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุด
วิคที ่ 2 และยังเป็ น ปราสาทต้นแบบทีวอลท์
่ ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
อิ นน์สบรูค
เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีรำบลุ
่ ่มแม่น้ำอินส์
ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีมี่ ชอเสี
ื ่ ยงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขัน
ซาลสเบิรก์
เมืองแห่งศิลปิ นเพลงซึง่ เป็ นสถำนทีเ่ กิดของอัจฉริยะโมสำร์ตทีเ่ พิงฉลองครบรอบ
่
250 ปี ในปี 2006ทีผ่่ ำนมำ
ฮอลสตัท
อีกเมืองหนึง่ ทีงดงำมในแถบยุ
่
โรปตะวันออก และเป็ นเมืองมรดกโลกทีเก่
่ ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี
และยังมีทวิ ทัศน์ทสวยงำมเป็
ี่
นทีหลงใหลของนั
่
กเดินทำงมำกมำย
เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบรำณทีมี่ อำยุมำตังแต่
้ ศตวรรษที ่ 11 อำณำจักรโบฮีเมียและบำวำเรีย เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีได้
่ รบั
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992
ปราก
เมืองหลวงแห่งเช็ก ทีเต็
่ มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่ำ
และกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำกพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
คาร์โรวีวารี
เมืองแห่งน้ำพุร้อนและเป็ นแหล่งน้ำแร่ธรรมชำติทอุี ่ ดมไปด้วยคุณค่ำสรรพคุณกำรรักษำโรคต่ำงๆ
แบมเบิรก์
เมืองท่องเทียวที
่ มี่ ชอเสี
ื ่ ยงมำกทีสุ่ ดในรัฐบำวำเรีย เยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทำงประวัตศิ ำสตร์ทมีี ่
ควำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมทีได้
่ รบั กำรเก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี จนทำให้ทนีี ่ ่
ได้รบั กำรขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลก โดยองค์กำรยูเนสโกเมือปี
่ ค.ศ.1993
นูเรมเบิ รก์
เมืองเก่ำแก่ทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมอีกแห่งหนึง่ ของประเทศเยอรมัน และมีควำมงดงำมน่ำรักของอำคำร
บ้ำนเรือน
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กาหนดการเดิ นทาง

17-26 มิ .ย./ 24 มิ .ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565
12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565
12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
2-3 เคาน์ เตอร์สายการบินไทย Thai Airways เคาน์ เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรสี่ แ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

มิวนิ ค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น

00.50 น.

นาท่านออกเดินทางบิ นตรงสู่นครมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG-924
เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขันตอนกำรตรวจคนเข้
้
ำเมืองและตรวจรับ
สัมภำระเรียบร้อยแล้ว จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองมิวนิ ค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย
ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั ง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
กำรเงิน กำรธนำคำร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ น
ทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในประเทศและมีอำร์ตแกลเลอรี่ดที สี่ ุดด้วย นำท่ำนชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหำ
นครแห่งนี้ก่อตัง้ ใน ค.ศ.1158 มีบรรยำกำศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง
ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองส์คลำสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย
นำท่ำนแวะถ่ำยรูปภำยนอกบริเวณด้ำนหน้ำพระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ Nymphenburg Palace พระรำชวัง
ฤดูร้อนของพระรำชวงศ์ผู้ปกครองบำวำเรีย ตำมแบบของสถำปนิกอำกอสติโนบำเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตัง้ อยู่
ชำนเมืองมิวนิค เป็ นพระรำชวังทีม่ ชี ่อื เสียงมำกทีส่ ุดในมิวนิค มีสถำปั ตยกรรมสไตล์บำโรกทีง่ ดงำมและ
ใหญ่โตมำก ด้ำนนอกมีสวนที่กว้ำงขวำง และด้ำนในมีกำรแสดงภำพวำดให้ชมด้วย จำกนัน้ นำท่ำนสู่ถนน
แมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนทีส่ วยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิคถนนสำยหลักทีน่ ักช้อปต้องไม่พลำด
เป็ นทีต่ งั ้ ร้ำนขำยของแบรนด์เนม และเป็ นทีต่ งของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดำว อีกทังบริ
้ เวณถนนเส้นนี้เป็ นย่ำน
เก่ำแก่และค่อนข้ำงพิเศษกว่ำย่ำนอื่นๆ เพรำะเป็ นหนึ่งในย่ำนกำรค้ำทีพ่ ระเจ้ำลุดวิจที่ 1 แห่งบำวำเรีย ทรง
วำงผังเมืองด้วยพระองค์เอง ทำให้เรำจะเห็นบรรยำกำศรอบๆ บริเวณนี้ทสี่ ะท้อนควำมงดงำมของ
สถำปั ตยกรรมบำวำเรียนได้เป็ นอย่ำงดี จำกนัน้ นำท่ำนสู่บริเวณจัตุรสั มาเรียน Marianplaz ย่ำนใจกลำง
เมืองเก่ำของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปั ้นพระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำ
กำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทหี่ อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้
ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่

07.05 น.
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กลางวัน
บ่าย

คา่

งดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทังบริ
้ เวณย่ำนนี้ยงั มีร้ำนจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อ
ดังเรียงรำยอยู่มำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบนถนนสำยโร
แมนติก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) นำท่ำนชมเมืองฟุสเซ่นทีต่ งั ้ อยู่ปลำยแคว้นบำวำเรียหรือตอน
ใต้ของเยอรมนีติดกับประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเล็กๆสงบๆท่ำมกลำงธรรมชำติ ทีเ่ คยมีควำมรุ่งเรืองในอดีต
ตัง้ แต่ยุคโรมันทีใ่ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำและซือ้ ขำยเกลือมำแต่โบรำณ และอิสระให้ท่ำนเดินเล่น
ชมเมืองตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Euro Park International Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ าม

ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -อิ นน์ สบรูค (ออสเตรีย)

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีอ่ ยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้
สมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งของปรำสำทของกษั
ั้
ตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 20 นำที) จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” Neuschwanstein
Castle ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ทีต่ ้องกำรสร้ำ งปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำกสะพำนแมรี่จุดที่ถ่ำยรูปกับปรำสำทนี้
ได้ดที สี่ ุด ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำทแห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำท
ในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี ใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถ
ม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง...พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองอิ นน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
1.45 ชั ่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่ม
แม่น้ำอินส์ ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่ำสะพำนแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็ น
เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำว ทังยั
้ งเคยเป็ นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ฤดูหนำวหลำยครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนำวปี 1964 และ ปี 1976 พำรำลิมปิ กฤดูหนำว ปี 1984 และปี
1988 รวมถึงโอลิมปิ กเยำวชนฤดูหนำวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อนิ น์สบรูค เป็ นเมืองแรก
ของโลกทีไ่ ด้จดั กีฬำโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ นำท่ำนเดินเล่นบริเวณจัตุรสั เมืองเก่ำทีม่ ตี าหนักหลังคาทองคา ทีม่ ี
อำยุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยท์ โิ รลสมัยของกษัตริยแ์ ม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนำงมำ
เรียเทเรซ่ำ เชื่อกันว่ำหลังคำกำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจำนวนกว่ำ 3,450 แผ่น ตำมขอบประตู
และหน้ำต่ำงประดับด้วยภำพเขียนสวยงำม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทสี่ ำคัญของเมืองและมีอำคำรบ้ำนเรือน
หลำกหลำยสีทปี่ ั จจุบนั เป็ นร้ำนค้ำหลำกหลำยประเภท ถ่ำยรูปกับซิตี้ทำวเวอร์ จุดนัดพบของชำวเมือง รวมถึง
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จัตุรสั เมือง ทีม่ เี สำอันนำเซำเลอตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลำงของเมืองทีม่ ผี ู้คนแวะเวียนมำถ่ำยภำพกันมำก
ทีส่ ุด และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำของทีร่ ะลึกจำกย่ำนเมืองเก่ำแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Alp Hotel, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี ่

อิ นน์ สบรูค-เหมืองเกลือเบิรช์ เทสการ์เดน-ซาล์สเบิรก์

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินสู่เมืองเบิรช์ เทสการ์เดน Berchtesgaden เมืองเล็กๆน่ำรักทีถ่ ูกโอบล้อมโดยเทือกเขำแอลป์
โดดเด่นด้วยทัศนียภำพของธรรมชำติทงี่ ดงำม (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) นำท่ำนเข้าชมเหมือง
เกลือเบิรช์ เทสการ์เดน Berchtesgaden Salt Mine เหมืองเกลือทีถ่ ูกสร้ำงตัง้ แต่ ปี 1517 ซึง่ ในสมัยอดีต
เป็ นสถำนทีต่ ้องห้ำมของบุคคลทั ่วไป เนื่องจำกเกลือมีค่ำจนได้ช่อื ว่ำเป็ นทองคำขำว นำท่ำนนั ่งรถรางลอด
อุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสำบใต้ภเู ขำทีง่ ดงำมด้วยแสงเสียง บรรยำกำศ
รำวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปี ก่อน ภำยใต้อุณหภูมิ 12 องศำเซลเซียส ชื่นชมในควำมเก่ำ แก่ของเมือง
เกลือโบรำณ ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงได้รบั กำรบำรุงรักษำเอำไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประกำร ** เป็ นกิจกรรมที่
สำมำรถสนุกสนำนได้ทงเด็
ั ้ กและผู้สงู อำยุ **
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซาลสเบิรก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ตที่
เพิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำนมำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นำท่ำนชมเมืองซาลสเบิรก์ เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์
ระดับโลกอย่ำง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค
และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย นำท่ำนเดินข้ำมแม่น้ำซำลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่ำของ
ซำลสเบิร์ก สู่จตั ุรสั กลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กบั อนุ เสำวรียโ์ มสำร์ต ชมมหำวิหำรใหญ่หรือมหำวิหำรแห่งเมือง
ซำลสเบิร์ก สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บำร็อคยุคแรก โดย
สร้ำงขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครำมโลกครัง้ ที่ 2
ถล่มเสียหำย จำกนัน้ ให้ท่ำนเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ทีม่ บี ้ำนเรือนเรียงรำย ซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ช่วงในศตวรรษที่
15-18 ลักษณะเด่นคือมีลำนบ้ำนทีม่ หี ลังคำสวยงำม ป้ ำยเหล็กทีบ่ ่งบอกชื่อร้ำนค้ำหรือบ้ำนเรือนทีท่ ำด้วยมือ
และกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ ป็ นภำพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ นย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ รี ้ำนค้ำแบรนด์เนมมำกมำยและเป็ นทีต่ งั ้
ของบ้ำนเกิดของโมสำร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย (เทศบำลเมืองไม่
อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเทีย่ วเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ) ** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและ
เลือกซือ้ สินค้า อิ สระอาหารกลางคา่ ตามอัธยาศัย **
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่ำ
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ซาล์สเบิรก์ -ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฮอลล์สตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของ
นักเดินทำงมำกมำย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง) ให้ท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ
ทะเลสำบทีเ่ รียกว่ำ “ซี สตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของทีร่ ะลึก ที่
ศิลปิ นพืน้ บ้ำนออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเี่ ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพืน้ ดิน
บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั ่นกันเป็ นชันๆ
้ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสนั
สวยงำมปลำยสุดของถนนซีสตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั ประจำเมืองซึง่ เป็ นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ำพุ
กลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่ วยงำม อิสระให้ท่ำนได้พกั ผ่อนนั ่งจิบกำแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง) ผ่ำนชมบ้ำนเรือนต่ำงๆ และทัศนียภำพงดงำมระหว่ำงเมืองจนถึงเมืองเชสกีค้ รุ
มลอฟ เมืองขนำดเล็กในภูมภิ ำคโบฮีเมียใต้ของประเทศสำธำรณรัฐเช็ค ได้ช่อื ว่ำเป็ นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย มี
ชื่อเสียงจำกสถำปั ตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่ำและปรำสำทครุมลอฟ ซึง่ เขตเมืองเก่ำนี้ได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนจำกยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตงั ้ ชื่อขึน้ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงจำกเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ
และครุมลอฟมอเรเวีย ทีอ่ ยู่ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็ นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรมทีส่ ำคัญ
โดยเป็ นสถำนทีจ่ ดั เทศกำลและงำนรื่นเริงต่ ำงๆ มำกมำยในแต่ละปี นำท่ำนชมเมืองมรดกโลกเชสกีค้ รุมลอฟ
เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุมำตังแต่
้ ศตวรรษที1่ 1 นำท่ำนเข้าชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov Castle
ทีไ่ ด้รบั กำรเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลำยยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้ำของหลำยครัง้ หลำยครำแต่กย็ งั คงควำม
งดงำมของปรำสำททีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขำในคุง้ น้ำวัลตำวำ ตัวปรำสำทก่อสร้ำงด้วยสถำปั ตยกกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสำนกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็ นทีอ่ ยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและ
ท่ำนลอร์ดชวำร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอำนำจในยุคนัน้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Hotel Old Inn Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห่ ก

เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่กรุงปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก นครหลวงแห่งอำณำจักรโบฮีเมียที่
โด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ได้สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่ง
หนึ่งของยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมกรุงปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยม
มำกทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรั ่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำร
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เต้นรำ ภำพยนตร์และละครเวที ทังยั
้ งเป็ นอัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมยุโรปขนำนแท้และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1992 นำท่ำนเข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุง
ปราก ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำริมฝัง่ แม่น้ำวัลตำวำอดีตทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ ำกำร
ของคณะรัฐบำล นำท่ำนชมวิวสวยบนเนินเขำทีส่ ำมำรถมองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ำ ทีท่ ่ำนจะ
เห็นถึงชื่อทีม่ ำของเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะเห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเดิน
ชมภำยนอกเขตของตัวปรำสำท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่ำนปรำสำทปรำก สร้ำง
ในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 14 โดยสถำปนิกเอกชำวฝรั ่งเศส Matthias of Arras เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
ได้ตกแต่งประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตังอยู
้ ่ บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ำฝน
นอกจำกนี้รอบๆ ตัวปรำสำทมีจุดทีน่ ่ำสนใจอยู่หลำยแห่ง อย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่ำนถ่ำยภำพ
ภำยนอกของปรำสำทอันสวยงำมและชมหอนำฬิกำดำรำศำตร์ โดยทุกๆ ชั ่วโมงตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. - 21.00
น. เมื่อถึงเวลำทีน่ ำฬิกำบอกเวลำ จะมีหน้ำต่ำงเล็กๆ สองบำนเปิ ดออก ขบวนตุ๊กตำรูปปั ้นทีเ่ ป็ นสำวกพระ
เยซูจะพำกันเดินพำเหรดออกมำ โดยนำฬิกำดำรำศำสตร์แห่งนี้สำมำรถบอกเวลำได้ทงั ้ วัน เดือน ปี รวมไป
ถึงจักรรำศีอกี ด้วยซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ มำกว่ำ 600 ปี มำแล้ว พร้อมให้ท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ
สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ำมแม่น้ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ทสี่ ำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4
ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ เี่ หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำแสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผู้ทสี่ นใจ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Duo Hotel, Prague หรือระดับเทียบเท่ำ
กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิรก์ (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองคาร์โลวีวารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.45 ชั ่วโมง) เมืองทีถ่ ูกค้นพบโดย
พระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4 ในปี 1522 ซึง่ ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และมีช่อื เสียงในเรื่องคุณสมบัติ
ของน้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย์ ทำให้มอี ำคำรสปำเกิดขึน้ มำกกว่ำ 200 แห่งและนักท่องท่องเทีย่ วมำกมำย
เข้ำมำทำกำรรักษำในบ้ำนสปำท้องถิ่นเหล่ำนี้ น้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในกำรรักษำแบบดื่มกินอันเป็ นส่วนที่
สำคัญมำกทีส่ ุดในกำรรักษำแบบสปำ ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองชั ่วครู่ไปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิว
ลุกก้ำและถ่ำยรูปกับภำยนอกของโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์แอนด์พอลและโบสถ์เซ้นต์แมรี่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนข้ำมพรมแดนสู่เมืองแบมเบิรก์ Bamberg ประเทศเยอรมัน เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมำกทีส่ ุดใน
รัฐบำวำเรีย เยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทำงประวัติศำสตร์ทมี่ คี วำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปั ตยกรรม
และมรดกทำงวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั กำรเก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี จนทำให้ทนี่ ี่ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ นเมือง
มรดกโลก โดยองค์กำรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบิร์กจึงกลำยเป็ นศูนย์กลำงของกำรท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั
ควำมนิยมมำกเป็ นอันดับต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Welcome Kongress Hotel, Bamberg หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีแ่ ปด

แบมเบิรก์ -นูเรมเบิรก์ -อิ งกอลสตัดท์-มิวนิ ค

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เมืองเนิ นร์แบร์กหรือนูเรมเบิรก์ Nuremberg ในเขตประเทศ
เยอรมัน อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมันเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปัตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึ่ง เมือง
ทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐบำวำเรีย อันมีประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์
ในสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชั ่วโมง) นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิรก์ ทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่ำงหนักในปี 1945
จำกสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม นำท่ำนแวะถ่ำยภำพบริเวณด้ำนหน้ำ
ของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจัตุรสั กลำงใจเมือง ซึง่ มีตลำดนัดขนำดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็ นตลำดนัด
คริสต์มำสทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของตลำดมีโบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมีนำฬิกำ
ตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจั ่วของโบสถ์พระแม่มำเรีย ตัวนำฬิกำและตุ๊กตำประดับนี้ถู กสร้ำงเพิม่ เติมภำยหลังในปี
ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง พระรำชกฤษฎีกำทองคำปี 1356 อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพควำมงดงำมของ
น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ ระหว่ำงปี ค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิ รำมิดยำว 19 เมตร มีลกั ษณะ
คล้ำยยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชันมี
้ รูปปั ้นประดับอยู่รวมทังหมด
้
40 ตัว โดยรูปชันบนสุ
้
ดเป็ นรูปปั ้น
โมเสสและ 7 นักพยำกรณ์ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
1.30 ชั ่วโมง) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของแคว้นบำวำเรีย ตังอยู
้ ่ริมฝัง่ แม่น้ำดำนูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดี้
และเครื่องบินแอร์บสั และสินค้ำอิเล็คโทรนิคต่ำงๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ของเอ๊ำท์เล็ตดัง ในเครือของ Chic Outlet
นำท่ำนสู่อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊ำท์เล็ตขนำดใหญ่ทมี่ สี นิ ค้ำ
หลำกหลำยแบรนด์ดงั อำทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE,
Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ
อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย (เอ๊ำท์เล็ตปิ ดวันอำทิตย์) (เพื่อความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าอิ สระ
รับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ตตามอัธยาศัย)
จนได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่นครมิวนิ ค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพี่ กั โรงแรม Mercure Hotel Munich South Messe หรือระดับเทียบเท่ำ

คา่

วันทีเ่ ก้า

มิวนิ ค-สนามบิน

เช้า
14.25 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ให้ท่ำนเตรียมตัวเช็คเอ๊ำท์ทพี่ กั สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมิวนิ ค
นาท่านออกเดินทางจากนครมิวนิ ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันทีส่ ิ บ

กรุงเทพฯ

06.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

Charming East Europe 10D7N, TG (DE-AU-CZ-), (MUC-MUC) on Jun-Oct 2022

8

**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรสี่ แ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีใ่ ดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ปิดโดยมิได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

17-26 มิ .ย./ 24 มิ .ย.-03 ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 27ก.ค.-05 ส.ค.2565
12-21 ส.ค./ 26ส.ค.-04ก.ย./ 16-25 ก.ย./ 23ก.ย.-02 ต.ค.2565
12-21 ต.ค./ 22-31 ต.ค.2565

Charming East Europe

มิ.ย.-ก.ย.2565

ต.ค.2565

รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

79,900

82,500

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) มีเตียง

77,900
75,900
13,500
50,900

80,500
78,500
13,500
50,900

เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก 10 วัน 7 คืน /TG

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
สำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรเครื่องบินแล้ว รำคำทัวร์ทำ่ นละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวั ๋ เครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 4,800 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
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หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชั ่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำงกรุงเทพฯ- มิวนิค // มิวนิค-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง)เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสำหรับนักท่องเทีย่ วหรือภำษีเมืองสำหรับกำรเข้ำพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นในเขตเมืองเก่ำ, พระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั ิเหตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร,ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทังนี
้ ้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซือ้ ประกันสุขภำพหรือ
ประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 16
มี.ค.2565 หำกมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสำรหรือเพิม่ เติมภำยหลังหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,800บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,900บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ)
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 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
 สัญญำณ wifi และค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ที่สำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่ กี ำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม
อำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละโรงแรม)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดินทำงกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทำงเข้ำเยอรมันผลตรวจไม่เกิน 48 ชัวโมงก่
่
อนเดินทำง (ทัง้ นี้อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์ โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของเยอรมันเป็ นสาคัญ)
 กำรลงทะเบียนข้อมูลขำเข้ำหรือ Entry Form ก่อนเดินทำงเข้ำเยอรมัน ในระบบ
https://www.einreiseanmeldung.de/#/ (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์ โดยดูจำกประกำศจำกทำง
ภำครัฐของเยอรมันเป็ นสำคัญ)
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันเดินทำง https://tp.consular.go.th/) (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือนไขขึ
่
น้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทำงถึงไทย (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือนไข
่
ขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์ โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทตี่ ้องกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขันตอน
้
1

ขันตอน
้
2
ขันตอน
้
3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และจะต้องมีอำยุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรำยละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทำงบริษทั ฯ ได้เอกสำรครบทุกท่ำนที่
เดินทำงแล้ว จะเริ่มดำเนินกำรลงทะเบียนตำมขันตอนที
้
ป่ ระเทศปลำยทำงกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรนัดหมำยกำรทำวีซ่ำโดยละเอียด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะ
ดำเนินกำรนัดหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบื้องต้นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำนัดหมำย
ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดินทำง 21 วัน เพื่อทีท่ ำงบริษทั จะ
ได้นำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดินทำงของคณะทัวร์
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การชาระเงิน
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000 บำทต่อผู้โดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว
การยกเลิก
1.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำ โดยทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
2.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน 50% ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ
และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่ำทัวร์ทงหมด
ั้
4.กรณีทตี่ ้องกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทลี่ กู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผู้ทสี่ ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศเยอรมันให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพำสปอร์ต
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศทีผ่ ู้เดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงิ นได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิด กฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กอง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทังหมดหรื
้
อบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผู้โดยสำรอันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
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o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ ้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทังนี
้ ้ขนึ้ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วน
ทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ ้องได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทังปี
้ หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ทำ่ นไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงหมดกั
ั้
บทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทังหมด
้
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า(โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวี ซ่าโดยรวม 15-20 วันทาการ
- ผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว ด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวี ซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติ มใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็ นผู้ชาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตไม่อนุญำตให้ผู้สมัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผู้เดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน

ผู้เดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ป
ี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษัททัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิ เมตรจานวน 2
รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูต
จะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สี
ขำว)

Charming East Europe 10D7N, TG (DE-AU-CZ-), (MUC-MUC) on Jun-Oct 2022

14

-

รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

o
o
o
o
o

ใช้สำเนำสูติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถึงแม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูติบตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

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

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้างใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษท
ั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้นและมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพักร้อน
ให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ ง, อัตรำ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริ่มทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ ระบุวนั
ลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวัน
ยื่นวีซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

-

แสดงสำเนำสูติบตั รบุตร ทังนี
้ ้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผู้รบั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผู้เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีนี้หำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

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

o หลักฐานการเงิน
- หนังสือรับรองธนำคำร (Bank Certify) และสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี อัพเดทไม่
เกิน 15 วันนับจำกวันยื่นวีซ่ำถ่ำยสำเนำย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
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หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำรเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ ไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ติดต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบ
ั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับ รองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแี้ จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแี้ จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
***
สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี
***ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
-

o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทังบิ
้ ดำและมำรดำ
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทังแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงิ
้
นของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดาโดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทังแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงิ
้
นของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทังแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงิ
้
นของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู้ดแู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ ้องชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทังนี
้ ้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทังหมด
้
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทังหมด
้
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** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ ้องใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน
**
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำง
เป็ นหลัก
***

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ อ งกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... ....................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................... ..........
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................. ...............
วันออกหนังสื อเดิ นทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดิ นทาง ........................................... .....
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................ ...................
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2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล...................................................................................................................... ..
วันเกิด ของสามี -ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)............................................................................... .................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น...................................................................

โทรศัพท์มือถื อ................................................อีเมลล์ ............................................................ .............
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ....................................................................... ...........)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................. ....................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................
กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................. .
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดิ นทางไปด้วย............................................................................................ ..............................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ผี า่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่...................................... ถึงวันที่ ........................................

รวม ........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิ เสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีท่ มี ีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ ................................................................................................................ .........
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .................................................................................................... .....................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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