TEL 02-253-9568

TG SUPER PROMOTION 2015

ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน
เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย
ฮัลล์สตัท-นูเรมเบิรก์ -เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-บราทิสลาวา
บูดาเปสท์-เวียนนา-อิงโกลสตัดท์-มิวนิค-ช้อปปิ้ง OUTLET
กาหนดเดินทาง

29 พ.ค.- 06 มิ.ย. / 31 พ.ค.- 08 มิ.ย. / 04-12 ก..ย. /
09-17 ต.ค. / 16-24 ต.ค. / 22-30 ต.ค. / 23-31 ต.ค. /
20-28 พ.ย. 58

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบิน
ไทย พบกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
01.00 น.

กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค- ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) -เวียนนา
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ มิวนิ ค โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG-924
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07.15 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

(บริการอาหารคา่ และอาหารเช้าบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิ วนิ ค หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นา
ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเทีย่ วชมเมืองทีโ่ อบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีโ่ รแมนติกทีส่ ุดในเขต
ออสเตรียทีม่ ที ะเลสาบอยู่บริเวณนี้มากถึง 76 แห่ง นาท่านเดินเลาะริมทะเลสาบบนถนนทีเ่ รียกว่า “ซี
สตราซ” (SEE STRASS) มีรา้ นขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ทีแ่ ต่ละหลังล้วนประดับ
ประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามตลอดสายของถนนซี สตราซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงทีง่ ดงามของออสเตรีย
อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่งฝรังเศส
่ และเป็นทีร่ จู้ กั กันว่าเวียนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรี
คลาสสิค ทีค่ รัง้ หนึ่งศิลปิน, คีตกวีผเู้ รืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชวี ติ แต่งผลงานดนตรีอยู่กนั ทีน่ ่ี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า
เวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุนน์ - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ น าท่าน นัง่ รถผ่านชมความสวยงามของสถาป ตั ยกรรมที่ส วยงาม รอบถนนวงแหวนชัน้ ในของ
เวียนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนัน้ นาท่าน เข้ า
ชมภายใน ของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มี
ความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มกี ารตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม นาท่าน
เดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนคนเดิ นคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็นทีต่ งั ้ แห่ง มหาวิ หารเซนต์สตีเฟ่ น ทีส่ ร้าง
ในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
ั ่ น้ าดานูบแยก
นาท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ตงั ้ อยู่สองฝงแม่
เป็ น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นที่มาของคาว่า บูดาเปสต์ เจ้าของ
ฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Mercure Buda Hotel หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – บราติ สลาว่า (สาธารณรัฐสโลวัค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั ่ น้า โดยฝงดานู
ั ่ บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงตะวั
ั ่ นตก และฝงั ่
นาท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่สองฝงแม่
ั ่ นออก ถ่ายรูปกับ ป้ อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง
เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยู่ฝงตะวั
อนุสรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนัน้ ถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแมททิ อสั (Matthias Church)
โบสถ์เก่าแก่ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชม ถนนเส้นทีส่ วยงามที่สุดของ
บูดาเปสต์ท่มี อี าคารสวยงามหลายอาคาร นาท่านถ่ายรูปกับ จัตุรสั วีรบุรษุ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คที่
สาคัญของบูดาเปสท์และประวัตศิ าสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ นาท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝงั ่
แม่น้ าดานูบ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าในบูดาเปสท์นนั ้ เป็นช่วงทีส่ วยทีส่ ุด ท่านจะได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่ สวยงาม
สะพานเชนบริดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราทิ สลาวา (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตงั ้ อยู่
ั ่ น้ าดานู บ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมือ งที่มปี ระชากร
ริมฝ งแม่
ั ่ น้ าดานูบ ที่บริเวณพรมแดนระหว่าง 3
หนาแน่ นทีส่ ุดในภูมภิ าคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตัง้ อยู่บนสองฝงแม่
ประเทศ สโลวัค-ออสเตรียและฮังการี นาเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของรัฐสภาและรัฐบาลสโล
วัคชมโบสถ์เซนต์มาร์ตนิ และปราสาทบราติสลาวาย่านมหาวิทยาลัย และพิพธิ ภัณฑ์จานวนมาก รวมทัง้ โรง
ละครและสถาบันวัฒนธรรม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Falkensteiner Hotel หรือเทียบเท่า
บราติ สลาว่า – ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐเช็ค เพื่อนาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (เดินทาง 330 ก.ม.
ประมาณ 4.30 ช.ม.) เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ทส่ี ุด
ในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ั ่ น้ าวัลตาวา อดีตทีป่ ระทับ
นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝงแม่
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปจั จุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
ั ่ น้ า นาท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท ที่มี เดอะโกลเดน
มองเห็น ตัวเมือ งปราก ที่อยู่คนละฝงแม่
เลน สถานทีเ่ คยเป็นทีอ่ ยู่ของช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลีย่ นมาเป็นทีพ่ กั ขององครักษ์ มหาดเล็ก
และปจั จุบนั เป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ และ มหาวิ หารเซนต์วิตสั วิหารประจาราชวงศ์ซ่งึ
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค จากนัน้ นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรสั เมือ งเก่า ที่มีบ รรยากาศคึกคักตลอดเวลา
เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็นทีร่ จู้ กั และให้การ
ยอมรับกันทัวยุ
่ โรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็ นเครื่อ งประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
รวมทัง้ นาท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของปราก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั International Prague Hotel หรือเทียบเท่า
ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ – อิ งโกลสตัดท์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม.) เป็นเมืองเก่าแก่ซง่ึ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ ปี ค.ศ.
1374 ซึง่ มีอาณาเขตของเมือง อยู่ตดิ กับประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวัตศิ าสตร์ของเมืองอัน
ยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้เมือง ครุมลอฟ เป็นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นาท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่ง
สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาททีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองมาจากปราสาทปร๊าก มีเวลา
อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองในย่านเขตเมืองเก่า ทีร่ กั ษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรป
ได้อย่างดียงิ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ Ingolstadt Outlet ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
AIGNER , BALLY , Birkenstock , Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS ,
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Hugo Boss , L Occitane , LACOSTE , Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite
, SUPERDRY , Swarovski , The North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER ,
TUMI , VALENTINO , Versace , ช็อคโกแลตสวิส , มีด-กรรไกรตุ๊กตาคู่ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
หมายเหตุ : แนะนาทีเ่ อ๊าท์เลทมีรา้ นอาหารไทย ชื่อ ”Thai Cuisine” ปรุงโดยเชฟคนไทย บริการอาหาร
ไทยหลากหลาย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Intercity Hotel หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่แปด
เช้า

อิ งโกลสตัดท์ - มิ วนิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ วนิ ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน นาท่านนัง่ รถผ่านชมเมืองมิวนิคทีส่ วยงามด้วยสถาปตั ยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย นาท่านเข้าชม BMW WORLD โชว์รมู แห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่
โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซือ้ ของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิ
คูเปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านชม จัตุรสั มาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบั ศาลา
กลางมิ วนิ ค ทีส่ ร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มี หอระฆัง อันมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
ตัง้ อยูต่ วั หอคอย มีความ
สูงถึง 278 ฟุต ชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั ้ ของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
ให้เวลาช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง, มีดกรรไกรตุ๊กตาคู่ ,
เครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมว่า , นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั Park Inn Munchen Ost หรือเทียบเท่า

14.25 น.

มิ วนิ ค -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ มิวนิ ค เพื่อผ่านขัน้ ตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทาคืนภาษี
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-925

วันที่เก้า
06.05 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ สารับจานวนผู้เดินทางขันต
้ า่ 30 ท่าน
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

69,900

บาท

13,500 บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
 ผู้เดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสาเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริษทั ฯ
จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนาข้อมูล
เหล่านัน้ มาทาการนัดหมายการยื่น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่า นัน้
 หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา เนื่องจากเป็นทัวร์
์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ามัน) ให้กบั สายการบินไทย
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทาการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชาระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ามันที่
ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท หรือขึน้ อยู่กบั ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บแต่ละครัง้ แต่ละเส้นทาง และต้องยื่น
วีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานทูตมีควิ ให้ย่นื และต้องชาระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาทหรือแล้วแต่ค่ธรรมเนียมของแต่ละ
สถานทูต
 การชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ต้องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจาทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทาการยื่นวีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทาการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
 กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจา และค่าทัวร์
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจา และค่าทัวร์
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มิวนิค-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ธ.ค.
57 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
 ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ทอ้ งถิน่ -ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 900 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
 ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การ
์
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตี ยงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดย
ท่านจะต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของ
คืนที่พกั นัน้ ๆ
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
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3.
4.

กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

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

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครื่องประดับบดบังหน้าตา **

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

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

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึง
เดือนปจั จุบนั ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่ าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้ า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ ้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................
2. สถานภาพ
......

...... โสด

...... แต่งงานจดทะเบียน ......

แต่งงานไม่จดทะเบียน ......

หย่า

หม้าย

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

โทรศัพท์บา้ น

...........................

โทรศัพท์มือถือ .........................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

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

........................

7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
TG SuperPro, East Europe9D, May-Nov2015
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ไม่เคย

.......

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)
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ตัง้ แต่วนั ที่

............................ ถึงวันที่

............................

รวม

.......................... วัน
-----------------------------------------------

TG SuperPro, East Europe9D, May-Nov2015

11 | P a g e

