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ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา
ซาลซ์บูรก์ ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

พิเศษ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ และล่องเรือชมแม่น้าดานูบ
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทาการ
เช็คอินตั ๋ว
ดูไบ - บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

08.50 น.
12.45 น.

เย็น

ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK111 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นบูดาเปสต์ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่
เมือ ง บูดาเปสต์ (Budapest) เมือ งหลวงของฮังการีและเมือ งชื่อ ดังอีก แห่ง ของยุโ รป ศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่มอี ายุมากว่าร้อยปี แล้ว นาท่านสู่ มหาวิ หารแมทธิ อสั (Matthias
Church) มรดกโลกชิ้นสาคัญของบูดาเปสต์ โบสถ์ท่งี ดงามแต่จะเก่าแก่ด้วยอายุเกือบ 700 ปี มหาวิหาร
สถาปตั ยกรรมแบบนีโอโกธิกหลังนี้ในอดีตเคยใช้เป็ นโบสถ์ทส่ี าคัญยิง่ เพราะใช้เป็ นสถานที่ประกอบพระ
ราชพิธเี ถลิงราชสมบัตสิ วมมงกุฎของกษัตริยฮ์ งั การีหลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมือเมื่อถู กยึดครองโดย
ชาวเติรก์ หรือตุรกีทเ่ี ปลีย่ นให้มหาวิหารกลายเป็นมัสยิดในศาสนาอิสลามตามทีช่ าวเติรก์ นับถือ จนเมือ่ ชาว
เติรก์ ถูกขับไล่ไปหมดแล้วมหาวิหารก็ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้กลับมาเป็ นศาสนาสถานแห่งคริสต์ศาสนา
เช่นเดิม และทีต่ ดิ กันนัน้ จะมี ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้อมและกาแพงสีขาวทีด่ ูเหมือน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ในปี 1905 โดยชาวประมงเชื้อสายฮังกาเรียนที่อาศัยอยู่ใน
แถบนี้ อดีตนัน้ เป็ นป้อมสาหรับสังเกตการณ์ เฝ้าระวังและป้องกันภัย แต่ปจั จุบนั ได้กลายเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามของแม่น้ าดานูบไปแล้ว และได้รบั การยกย่องให้เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในบูดาเปสต์อกี ด้วย แวะ
ชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานทีส่ วยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้างขึน้ เหนือแม่น้ าดานู บ และก็เป็ นสะพานที่สวยงามน่ าชมน่ ามองไม่ว่าจะเป็ นกลางวันหรือ
ั่
กลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้าอารักขาสะพานไว้ทงั ้ สองฝงของสะพาน
พิ เศษ ล่ องเรือชมแม่ น้ าดานู บแบบส่ วนตัว โดยจะล่ อ งไปตามแม่น้ าสายใหญ่ ชมอาคารบ้านเรือ น
ั ่ น้ า เราจะได้เห็นทัง้ วิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐสภาแห่ ง
สถาปตั ยกรรมริมสองฝงแม่
ฮังการี (Hungary Parliament) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นอาคารรัฐสภาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทันทีทเ่ี ห็น
บอกได้เลยว่านี่คอื อาคารรัฐสภาทีส่ วยทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยสัมผัสมา รูปแบบนัน้ โดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วย
สถาปตั ยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจานวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

บูดาเปสต์ – บราติ สลาวา - ปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต - เวียนนา - พระราชวังเชิ นบรุนน์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เ มือ ง บราติ ส ลาวา (Bratislava)
เมืองหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แม้จะ
ว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กไม่เหมือนเมืองหลวงอื่นๆ ของ
ยุโรป แต่ ก็เ ป็ นเมืองที่มากด้วยประวัติศ าสตร์ เพราะ
เคยเป็ นเมื อ งหลวงของ ราชอาณาจั ก รฮั ง การี
(Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 – 1783 ทัง้ ยัง
หลากหลายด้วยเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม เมืองบราติสลา
วาเคยได้เป็ นเมืองที่ร่า รวยที่สุดอันดับ 3 ในกลุ่ม ยูโรเปี้ ยน ยูเนียน อีกด้วย นาท่านเที่ยวชม ย่านเมือง
เก่า (Old Town) ศูนย์กลางด้านประวัตศิ าสตร์ของเมือง เป็ นย่านที่เป็ นที่ตงั ้ ของอาคารโบราณที่สาคัญ
หลายแห่งของเมือง มากมายด้วยโบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้วนสาคัญจนประเมินค่าไม่ได้ ชมย่าน
จัตุรสั กลาง (Main Square) จัตุรสั ที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่รู้จกั กันดีของประเทศสโลวาเกีย เป็ นจัตุรสั โล่ง
กว้าง ล้อมรอบด้วยอาคารและมีจดุ เด่นคือ น้าพุโรแลนด์ (Roland Fountain) ทีต่ งั ้ อยูก่ ลางจัตุรสั เป็นแลนด์
มาร์ก ที่ส าคัญ มากของเมือ งที่ถู ก สร้า งขึ้น ครัง้ แรกในปี 1572 เพื่อ เป็ น จุด บริก ารน้ า สาธารณะส าหรับ
ั้
ประชาชนในเมือง ก่อนจะมีการสร้างรูปปนของกษั
ตริย์
แมกซิมเิ ลียนในชุดอัศวินพร้อ มเกราะเต็มยศขึ้นเหนือ
น้ าพุ เป็ นสัญลักษณ์ ของผู้ปกป้อ มเมืองนัน่ เอง อีก
หนึ่งสิง่ ก่อสร้างในบริเวณนี้ทส่ี าคัญไม่แพ้กนั ก็คอื ศาลา
กลางเมืองเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่สร้าง
ขึ้นในช่ว งศตวรรษที่ 14 ที่ค งรัก ษามาจนถึง ปจั จุบ ัน ที่
กลางเป็นอาคารศาลากลางเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในประเทศ
สโลวาเกีย และเป็ นอาคารทีส่ ร้างจากหินทีอ่ ายุมากที่สุด
ที่ยงั ยืนหยัดอยู่ไ ด้ใ นเมือ งบราติส ลาวา อาคารแห่งนี้ได้ถู กใช้เ ป็ นศาลาว่าการตั ้งแต่ศตวรรษที่ 15-19
ปจั จุบนั ภายในศาลาว่าการแห่งนี้ได้รบั การบูรณะใหม่ให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์บราติสลาวาให้นักท่องเทีย่ วและผู้
ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ของเมือง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูท่อี อกแบบอย่างเรียบหรูใ น
สไตล์นีโอคลาสสิค พระราชวังพริ เมท (Primate Palace) ทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 18 สาหรับเป็นทีพ่ านัก
ของอาร์ค บิช อป ป จั จุ บ ัน เป็ น สถานที่ท างานของนายกแห่ ง บราติส ลาวา พระราชวัง แห่ ง นี้ ไ ด้เ ปิ ด ให้
นักท่องเทีย่ วเข้าชมภายในได้
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปาร์นดอร์ฟ (Parndorf)
***อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้ อปปิ้ งแบบเต็มที่ *** ณ เอาท์เลทแมคอาเธอร์ เกลน
ปาร์นดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เ ลทขนาดใหญ่ ท่เี น้ นแบรนด์เ นมในราคาสุ ด พิเ ศษ
จานวนมาก ภายในนัน้ มากพร้อมด้วยแบรนด์ชนั ้ นาจาก
เกือ บทัว่ โลกมาให้เ ลือ กซื้อ เลือ กช้อ ปกัน เช่ น Gucci
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess,
Lacoste, Diesel และอีกมากมาย นาท่านแวะถ่ายภาพ
บริเวณ จัตุรสั มาเรีย เทเรซ่ า (Maria Theresa Platz)
จัตุรสั กลางเมืองทีเ่ ป็ นทัง้ แลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอด

เย็น
วันที่สี่
เช้า

นิยมแห่งนี้นัน้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ อนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa of Austria) สตรีผู้
มากความสามารถและครองสถานะการเป็ นประมุขของประเทศ จากจุดนี้ซา้ ยขวาหน้าหลังจะเป็ นทีต่ งั ้ ของ
พิพธิ ภัณฑ์แสดงงานศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาทีร่ วมตัวอย่างสัตว์หา
ยากหลากหลายชนิด และพิพ ิธ ภัณฑ์แสดงงานศิล ปะยุค ใหม่ จากนัน้ นาท่า นชม โบสถ์ส ตีเ ฟนส์ ( St.
Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเวียนนาทีส่ วยงามโดดเด่นด้วยสถาปตั ยกรรมแบบโกธิก
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1137 และสร้างกันนาน 75 ปี รูปทรงตัวอาคารนัน้ สูงแหลมเป็ นหอคอย 136.7
เมตร และสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แก่นักบุญสตีเฟนส์ และแม้จะเป็ นโบสถ์โบราณอายุกว่า 600 ปี แต่ก็ยงั คง
ความสาคัญ ความยิง่ ใหญ่ และความงดงามไม่เสื่อมคลายแม้แต่น้อยอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งแบบเต็มอิ่ม ณ
คาร์เนอร์สตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายนี้สบื ประวัตมิ าตัง้ แต่ยุคโรมัน ปจั จุบนั เปลี่ยนสภาพเป็ น
ถนนคนเดิน ปูด้วยแนวหิน และขนาบข้างด้วยอาคารร้านค้าทัง้ เก่าและใหม่สลับกันไป บรรยากาศของ
ผูค้ น ร้านรวงริมทาง และอุณหภูมเิ ย็นสบาย กระตุ้นต่อมช้ อปปิ้งของเราให้เดินเข้า ออกร้านสวยอย่างไม่
เหน็ ด เหนื่ อ ยเลยสัก นิ ด ทัง้ ร้า นขนม ร้า นขายงาน
ประดิษฐ์ และร้านขายเครื่องแก้วอื่นๆอีกมากมายนา
ท่ า น เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์
(Schonbrunn Palace) พระราชวัง ขนาดใหญ่ แ สน
งดงามที่ อ ยู่ คู่ เ วี ย นนามาตั ้ง แต่ ศ ต ว รรษ ที่ 18
พระราชวังสีเหลืองอ่อ นแห่งนี้เคยเป็ นที่ประทับ ของ
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูรก์ ตกแต่งอย่างประณีต
สง่างามสมฐานนะพระราชวังหลวง พร้อมตกแต่งด้วย
ศิลปะชัน้ เยีย่ มจานวนมาก พระราชวังสไตล์บาโรคแห่งนี้มจี านวนห้องมากถึง 1,441 ห้อง ที่ล้วนแล้วแต่
ใหญ่โตและอลังการด้วยการสถาปตั ยกรรมภายในและศิลปะแสนประณีต ด้วยความยิง่ ใหญ่งดงาม และ
ความสาคัญของพระราชวังแห่งนี้ ทาให้ได้ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกชิ้นสาคัญไปในปี 1996 ทัง้ ยังเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วอันดับต้นๆ ของเวียนนาและประเทศออสเตรียเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
ซาลซ์บรู ก์ – สวนมิ ราเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม สวนมิ ราเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ โี ด่ง
ดังไปทัวโล
่ กนี้เป็ นสวนเก่า แก่ท่ไี ด้ถูกสร้างและจัดขึน้ มาตัง้ แต่ปี
1690 สวยด้วยการบรรจงจัดและตกแต่ งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้
น้ าพุ และรูปปนั ้ สง่างามสมกับเป็ นสวนแห่ง พระราชวังมิราเบล
(Mirabell Palace) จากนัน้ นาท่ า นสู่ ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
(Getreidegasse) ถนนย่านการค้าสาคัญของเมืองทีเ่ คยพลุกพล่าน
ไปด้วยผูค้ นทีต่ ่างก็หอบเอาสินค้าของตัวเองมาแลกเปลีย่ นซือ้ ขาย
กัน ถนนเส้นนี้ยงั เป็ นที่ตงั ้ ของ บ้านเกิ ดโมสาร์ท นักประพันธ์ช่อื
ก้องโลกอีกด้วย ปจั จุบนั ย่านนี้กย็ งั พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นเช่นเดิม
เพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังที่ไม่ว่า

เที่ยง
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เที่ยง

จะเป็นแบรนด์ไหนยีห่ อ้ อะไรก็สามารถหาซือ้ ได้จากถนนสายนี้ เป็นอีกแหล่งข้อปปิ้งทีข่ าช้อปพลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองทีง่ ดงามและมี
เสน่หอ์ ย่างล้นเหลือด้วยทิวทัศน์โดยรอบทีร่ ายล้อมด้วยทะเลสาบ
กว้างและภูเ ขาสูงที่งดงามราวกับ ภาพวาด พร้อ มด้ว ยอากาศ
บริสุทธิ ์และบรรยากาศดีๆ แสนโรแมนติกแห่งนี้ได้ถูกขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ไปเมื่อปี 1997
พร้อ มด้ว ยฉายาว่ า “ไข่ มุ ก แห่ ง ออสเตรีย ” ตัว เมือ งนั น้ มีอ ายุ
เก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มีความเจริญรุง่ เรืองเกิดขึน้ มากในช่วงประมาณเกือบพันปีทผ่ี ่านมา นักท่องเทีย่ ว
สามารถเทีย่ วชมความสวยงามของเมืองฮัลล์ชตัทท์ได้ทงั ้ เดินเท้าชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจาเมือง
นัง่ เรือชมทะเลสาบ แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลมาร์เก็ตสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั
ั ้ ่ทรินิต้ี เป็ นเป็ นสถานที่จดั งานเทศกาลต่ างๆ ด้วย ชม โบสถ์พาริ ช
กลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูกปนโฮลี
(Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มอี ายุกว่า 500 ปี แล้วแต่ก็เป็ นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองที่
พลาดไม่ได้ เดินทางไปต่อที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ทีถ่ ูกล้อมด้วยแม่น้าวัลตา
วาโดยมีอดีตเป็นทีต่ งั ้ ชุมชนเก่าแก่ตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อยหลังทีส่ ร้างกันมาตัง้ แต่ช่วง
ยุคกลาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับเดียวกัน
เชสกี้ คลุมลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองทีล่ อ้ มรอบด้วยแม่น้ าวัลตาวาแห่งนี้นนั ้ มีเสน่ หด์ ว้ ยการเป็ น
เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ ที่มอี ดีตเป็ นที่ตงั ้ ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อย
หลังที่สร้างกันมาตัง้ แต่ช่วงยุคกลางแต่ยงั คงอนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี ทาให้ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็ นเมืองที่ม ี
ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจากยูเนส
โก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็ นสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจั จุบนั ตกเป็ นสมบัติของรัฐบาล
สาธารณรัฐเช็กเป็ นทีเ่ รียบร้อย ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็น
สภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชดั เจนขึน้ ทัง้ แม่น้ าวัลตาวาล้อมคดเคีย้ วเป็ นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคาร
และปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีสม้ อิฐของหลังคาทัวเมื
่ องนัน้ งดงามอย่างทีส่ ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อน้ าพุ
ร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชนั ้ ดี
และมีคุณภาพสูง ปจั จุบนั คาร์โลวี วารีกลายเป็ นเมืองตากอากาศ
ชื่อดังและเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเช็ก ทัวทั
่ ง้
เมือ งในคาร์โ ลวี วารียงั คงมีส ถาปตั ยกรรมตามอาคารต่ างๆ ที่
ั ้ กบุญ อนุ สาวรีย์
สวยงามให้ได้ชมกันไม่ต่างจากในปราก รูปปนนั
และอาคารเก่ าแก่ ยงั มีอ ยู่ทุก มุมเมือ ง ผังเมือ งดูส วยงาม มี ถ นนกว้างขวาง แต่ บริเ วณที่ดูส วยงามได้
บรรยากาศดีๆ นาท่านชมบ่อน้ าพุรอ้ นขนาดใหญ่ท่ี Hot Spring Colonnade ซึง่ สร้างให้เป็ นบ่อน้ าพุรอ้ น
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กลางวัน

ในจุดที่มนี ้ าพุผุดขึ้นจากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ าที่ขน้ึ มาจากดินนี้จะพุ่งขึ้นไปใน
อากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และเป็ นน้ าทีช่ าวคาร์โลวี วารีใช้ในการรักษา
โรคมากว่า 600 ปี แล้ว แต่ก็จะมีอยู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณของน้ า
แตกต่ างกัน เช่น ช่ว ยรัก ษาโรคเกี่ยวกับ ระบบการย่อ ยอาหาร
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยัง
ช่ ว ยลดอาการอ่ อ นเพลีย ไร้เ รี่ย วแรงได้ และในบ่ อ น้ า เหล่ า นี้
สามารถรองดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วสาหรับตักชิมน้ าจากบ่ อ น้ าพุ
ร้อน ที่มบี ริการจาหน่ ายอยู่ท่ดี ้านหน้ านัน่ เอง และแก้วเหล่านัน้
สามารถเก็บเป็ นของทีร่ ะลึกได้อกี ด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลาย
อย่างสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ทด่ี ูไปแล้วคล้ายกาน้ านัน่ เอง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague)
เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของ
สิง่ ปลูกสร้างจากอดีต ปจั จุบนั ปรากได้กลายเป็ นเสมือนหัวใจของยุโรป เป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีก
แห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ ม่ควรพลาดทีจ่ ะไปเยือนให้ได้ซกั ครัง้ เป็ นอีกหนึ่งความสุนทรียใ์ นการท่องเทีย่ วของ
นักท่องเทีย่ วอย่างปฏิเสธไม่ได้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
ปราก– สะพานชาร์ลส์ –หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ – ช้อปปิ้ ง Palladium - จัตรุ สั Wenceslas
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่
ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพบริเวณ จัตุรสั เมืองเก่า
( Old Tow Square ) จัตุรสั ศูนย์กลางที่สาคัญของกรุงปราก
ที่เคยเป็ นตลาดค้าขายตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีตึกราม
บ้านเรือนล้อมรอบจตุรสั ที่สวยงามและได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้
เป็ นอย่างดี ดื่มด่ากับบรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะ
เดินออกจากร้านค้าสีสนั สดใสไปยังร้านอาหารรอบๆ จัตุรสั
จัตุรสั กลางเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวติ ชีวา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศิลปิ น และไกด์นาเที่ยวได้ นาท่านชม
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูปปนั ้
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็ นสิง่ ก่อสร้างชิ้นสาคัญที่ชใ้ี ห้คนยุคปจั จุบนั เห็นได้ถงึ ความ
รุ่งเรือ งในยุค สมัยของจัก รพรรดิช าร์ล ส์ท่ี 4 และที่ใ จกลาง
เมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ซึง่ คอยทา
หน้ า ที่บ อกเวลาให้ก ับ ชาวเมือ งทุ ก วี่ว ัน หอนาฬิก าดารา
ศาสตร์ถูกสร้างขึน้ ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาทีค่ อยบอก
ั ้ กบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง
เวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรปู ปนนั
การโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปจั จุบนั
เมื่อเวลาเดินมาครบชัวโมงจะมี
่
เสียงระฆังดังกังวานและรูป
ปนั ้ 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ทพ่ี ากันเดินขบวนกันอยูห่ ลังช่องหน้าปดั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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15.15 น.
23.15 น.
วันที่แปด
03.00 น.
12.15 น.

ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ เ ต็ ม อิ่ ม กั บ ก า ร ช็ อ บ ปิ้ ง ที่ Palladium เ ป็ น
ห้างสรรพสินค้าที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองปรากในสาธารณรัฐเช็ก
ห้างสรรพสินค้านี้มรี า้ นค้า 170 ร้านค้าและร้านอาหาร 30 ร้าน
โดยมีพ้นื ที่ค้าปลีก 39,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่
ส านั ก งานในอาคารอีก 19,500 ตารางเมตร เป็ น หนึ่ ง ใน
ศูนย์การค้าที่ใหญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเช็ก อิสระกับการช้อป
ปิ้งและถ่ายรูปเบริเวณ จัตุรสั Wenceslas (Václavské Náměstí) ตัง้ อยู่ใจกลางย่าน New Town ในกรุง
ปราก มีความยาวทัง้ สิน้ 2,460 ฟุต (750 เมตร) เยือนแหล่งรวมตัวของคนในท้องถิน่ และเพลิดเพลินกับสิง่
อานวยความสะดวกสมัยใหม่ได้ทน่ี ่ี จัตุรสั แห่งนี้ยงั เป็ นจุดเริม่ ต้นของถนนสายช้อปปิ้งในกรุงปราก ในขณะ
ที่ต อนกลางคืน บริเ วณนี้ จ ะกลายเป็ น หนึ่ ง ในย่ า นที่พ ลุ ก พล่ า นและมีชีว ิต ชีว าที่สุ ด ของเมือ ง ชื่น ชม
ั่
สถาปตั ยกรรมสไตล์อาร์ตนู โวสองฝงถนนขณะเดิ
นดูสนิ ค้าในร้านค้าปลีกทีด่ ที ส่ี ุดในกรุงปราก ดื่มด่าไปกับ
ประวัติศ าสตร์ ข องประเทศเช็ ก ที่ National Museum เหนื อ จัตุ ร ัส หน้ า พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ม ีรู ป ป นั ้ ของ St.
Wenceslas ซึ่งได้รบั ฉายาว่า "กษัตริย์ ผู้ทรงคุณธรรม" ในเพลงสรรเสริญประจาเทศกาลคริสต์มาสที่
นิยมนามาขับร้องกัน ไม่เพียงเป็ นแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่าคืนเท่านัน้ แต่ยงั มีประวัตศิ าสตร์
อันยาวนานในฐานะจุดรวมพลและเฉลิมฉลองของชาวเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมและ ถ่ ายภาพกับด้านหน้ า ปราสาทปราก
(Prague Castle) เพื่อชมสิง่ ก่อสร้างที่เป็ นแลนด์มาร์กสาคัญ
ของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตัง้ แต่ปี 885 ใหญ่และอลังการ
มาก ปจั จุบนั ใช้เ ป็ นสถานที่ท างานของประธานาธิบ ดีข อง
สาธารณรัฐ เช็ ก และเป็ น พิ พ ิ ธ ภัณ ฑ์ จ ัด แสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารเซนต์ไวตัส
(St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีถ่ อื ได้ว่าใหญ่ทส่ี ุดและสาคัญทีส่ ุด
ของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักทีส่ งู ถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ทด่ี า้ นหน้าก็สงู ถึง 82 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK140 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK384
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
กันยายน
ตุลาคม

ราคา

3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62
1-8 ต.ค. 62
8-15/ 10-17/ 15-22 /17-24 /22-29 ต.ค. 62
19-26 พ.ย. 62

พฤศจิ กายน

ธันวาคม

4-11/15-22 พ.ย. 62
28 พ.ย.-5 ธ.ค. 62
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62
4-11 ธ.ค. 62

40,900.41,900.40,900.39,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่ าภาษีมูล ค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้อ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล

3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้ อนหลัง 3 เดื อ น ฉบับจริ ง ภาษาอัง กฤษ ออกโดยธนาคารเท่า นัน้ (ในกรณี ที่ ผ้อู ื่ นเป็ นคนออก
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง

ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

