Hub Group

ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน
บูด าเปสต์ บราติ ส ลาวา ช้อ ปปิ้ งปาร์น ดอฟ เอาท์เล็ต เวีย นนา
ซาลซ์บ รู ก์ ฮัล ล์ส ตัทท์ เชสกี้ ครุม ลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

พิเศษ ! เข้าชมพระราชวังเชิน บรุน น์ และล่อ งเรือ ชมแม่น ํ้าดานูบ
วัน แรก
22.00 น.

สนามบิน สุว รรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ น สุว รรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีท่ ําการ
เช็คอินตั ๋ว

วัน ที่ส อง
01.15 น.

ดูไบ - บูด าเปสต์ – ล่อ งเรือ
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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05.00 น.
08.40 น.
11.45 น.

เย็น

วัน ที่ส าม
เช้า

แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK111 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ น บูด าเปสต์ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่
เมือ ง บูด าเปสต์ (Budapest) เมือ งหลวงของฮัง การีแ ละเมือ งชื่อดังอีก แห่งของยุโ รป ศูนย์ก ลางทาง
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศทีม่ อี ายุมากว่าร้อยปี แล้ว นํ าท่านสู่ มหาวิ หารแมทธิ อ สั (Matthias
Church) มรดกโลกชิ้นสําคัญของบูดาเปสต์ โบสถ์ทง่ี ดงามแต่จะเก่าแก่ดว้ ยอายุเกือบ 700 ปี มหาวิหาร
สถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิกหลังนี้ในอดีตเคยใช้เป็ นโบสถ์ทส่ี าํ คัญยิง่ เพราะใช้เป็ นสถานทีป่ ระกอบพระ
ราชพิธเี ถลิงราชสมบัตสิ วมมงกุฎของกษัตริยฮ์ งั การีหลายพระองค์ มาถูกเปลี่ยนมือเมื่อถูกยึดครองโดย
ชาวเติรก์ หรือตุรกีทเ่ี ปลีย่ นให้มหาวิหารกลายเป็ นมัสยิดในศาสนาอิสลามตามทีช่ าวเติรก์ นับถือ จนเมือ่ ชาว
เติรก์ ถูกขับไล่ไปหมดแล้วมหาวิหารก็ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้กลับมาเป็ นศาสนาสถานแห่งคริสต์ศาสนา
เช่นเดิม และทีต่ ดิ กันนัน้ จะมี ป้ อ มชาวประมง (Fisherman’s Bastion) ป้ อมและกําแพงสีขาวทีด่ เู หมือน
ปราสาทในเทพนิยายแห่งนี้นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ในปี 1905 โดยชาวประมงเชือ้ สายฮังกาเรียนทีอ่ าศัยอยู่ใน
แถบนี้ อดีตนัน้ เป็ นป้ อมสําหรับสังเกตการณ์ เฝ้ าระวังและป้ องกันภัย แต่ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามของแม่น้ําดานูบไปแล้ว และได้รบั การยกย่องให้เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดในบูดาเปสต์อกี ด้วย แวะ
ชมและถ่ายรูปกับหนึ่งในสะพานทีส่ วยงามของเมืองบูดาเปสต์ สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้างขึน้ เหนือแม่น้ํ าดานู บ และก็เป็ นสะพานที่สวยงามน่ าชมน่ ามองไม่ว่าจะเป็ นกลางวันหรือ
กลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝ้ าอารักขาสะพานไว้ทงั ้ สองฝั ง่ ของสะพาน
พิ เ ศษ ล่ อ งเรือ ชมแม่นํ้ า ดานู บ แบบส่ ว นตัว โดยจะล่องไปตามแม่น้ํ าสายใหญ่ ชมอาคารบ้า นเรือน
สถาปั ตยกรรมริมสองฝั ง่ แม่น้ํ า เราจะได้เห็นทัง้ วิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรัฐ สภาแห่ง
ฮังการี (Hungary Parliament) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นอาคารรัฐสภาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทันทีทเ่ี ห็น
บอกได้เลยว่านี่คอื อาคารรัฐสภาทีส่ วยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยสัมผัสมา รูปแบบนัน้ โดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจาํ นวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Budapest หรือ ระดับ เดีย วกัน
บูด าเปสต์ – บราติ ส ลาวา - ปาร์น ดอฟ เอาท์เล็ต - เวีย นนา - พระราชวังเชิ น บรุน น์
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง บราติ ส ลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) แม้จะ
ว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กไม่เหมือนเมืองหลวงอื่นๆ ของยุโรป แต่กเ็ ป็ นเมืองทีม่ ากด้วยประวัตศิ าสตร์
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เพราะเคยเป็ นเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรฮังการี (Kingdom of Hungary) ในช่วงปี 1536 – 1783 ทัง้ ยัง
หลากหลายด้วยเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม เมืองบราติสลาวาเคย
ได้เป็ นเมืองทีร่ ่าํ รวยทีส่ ุดอันดับ 3 ในกลุ่ม ยูโรเปี้ ยน ยูเนียน
อี ก ด้ ว ย นํ าท่ า นเที่ ย วชม ย่ า น เมื อ งเก่ า (Old Town)
ศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง เป็ นย่านที่เป็ นที่ตงั ้
ของอาคารโบราณที่สําคัญหลายแห่งของเมือง มากมายด้วย
โบสถ์ ปราสาท และอาคารที่ล้วนสําคัญจนประเมินค่าไม่ได้
ชมย่าน จัต ุร สั กลาง (Main Square) จัตุรสั ที่มชี ่อื เสียงและ
เป็ นที่รูจ้ กั กันดีของประเทศสโลวาเกีย เป็ นจัตุรสั โล่งกว้าง ล้อมรอบด้วยอาคารและมีจุดเด่นคือ นํ้ าพุโร
แลนด์ (Roland Fountain) ทีต่ งั ้ อยูก่ ลางจัตุรสั เป็ นแลนด์มาร์กทีส่ าํ คัญมากของเมืองทีถ่ ูกสร้างขึน้ ครัง้ แรก
ในปี 1572 เพื่อเป็ นจุดบริการนํ้าสาธารณะสําหรับประชาชนในเมือง ก่อนจะมีการสร้างรูปปั น้ ของกษัตริย์
แมกซิมเิ ลียนในชุดอัศวินพร้อมเกราะเต็มยศขึน้ เหนือนํ้าพุ เป็ นสัญลักษณ์ของผูป้ กป้ อมเมืองนันเอง
่
อีก
หนึ่งสิง่ ก่อสร้างในบริเวณนี้ทส่ี าํ คัญไม่แพ้กนั ก็คอื ศาลากลางเมือ งเก่า (Old Town Hall) อาคารโบราณที่
สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ทีค่ งรักษามาจนถึงปั จจุบนั ทีก่ ลางเป็ นอาคารศาลากลางเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ใน
ประเทศสโลวาเกีย และเป็ นอาคารที่สร้างจากหินที่อายุมากที่สุดที่ยงั ยืนหยัดอยู่ได้ในเมืองบราติสลาวา
อาคารแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นศาลาว่าการตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15-19
ปั จจุบนั ภายในศาลาว่าการแห่งนี้ได้รบั การบูรณะใหม่ให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์บราติสลาวาให้นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจเข้าเยีย่ ม
ชมประวัติศาสตร์ของเมือง ไม่ไกลนักจะเห็นอาคารสีชมพูท่ี
ออกแบบอย่างเรียบหรูในสไตล์นีโอคลาสสิค พระราชวัง พริ
เมท (Primate Palace) ที่ส ร้า งขึ้น ในศตวรรษที่ 18 สํา หรับ
เป็ นที่พํานักของอาร์คบิชอป ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ทํางานของ
นายกแห่งบราติสลาวา พระราชวังแห่งนี้ได้เปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมภายในได้
นําท่านเดินทางสู่ ประเทศออสเตรีย (Austria) ณ เมืองปาร์นดอร์ฟ (Parndorf)
***อิ ส ระอาหารกลางวัน เพื่อ สะดวกแก่ก ารช้อ ปปิ้ งแบบเต็ม ที่ *** ณ เอาท์เ ลทแมคอาเธอร์ เกลน
ปาร์น ดอฟ (McArthur Glen Outlet Parndof) เอาท์เ ลทขนาดใหญ่ ท่ีเ น้ น แบรนด์เ นมในราคาสุดพิเ ศษ
จํานวนมาก ภายในนัน้ มากพร้อมด้วยแบรนด์ชนั ้ นํ าจากเกือบทัวโลกมาให้
่
เลือกซื้อเลือกช้อปกัน เช่น
Gucci Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอีกมากมาย นํ าท่านแวะ
ถ่ า ยภาพ บริเ วณ จัต ุ ร สั มาเรี ย เทเรซ่ า (Maria Theresa Platz)
จัตุรสั กลางเมืองทีเ่ ป็ นทัง้ แลนด์มาร์กและจุดนัดพบยอดนิยมแห่งนี้นนั ้
ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ อนุสาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า (Maria Theresa
of Austria) สตรีผมู้ ากความสามารถและครองสถานะการเป็ นประมุข
ของประเทศ จากจุดนี้ซ้ายขวาหน้ าหลังจะเป็ นที่ตงั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์
แสดงงานศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาทีร่ วมตัวอย่างสัตว์หา
ยากหลากหลายชนิ ด และพิพิธ ภัณฑ์แ สดงงานศิล ปะยุค ใหม่ จากนัน้ นํ าท่า นชม โบสถ์ส ตีเ ฟนส์ (St.
Stephen’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเวียนนาทีส่ วยงามโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก
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เย็น

วัน ที่ส ี่
เช้า

เที่ย ง

โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1137 และสร้างกันนาน 75 ปี รูปทรงตัวอาคารนัน้ สูงแหลมเป็ นหอคอย 136.7
เมตร และสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แก่นักบุญสตีเฟนส์ และแม้จะเป็ นโบสถ์โบราณอายุกว่า 600 ปี แต่กย็ งั คง
ความสําคัญ ความยิง่ ใหญ่ และความงดงามไม่เสื่อมคลายแม้แต่น้อยอิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งแบบเต็มอิม่ ณ
คาร์เ นอร์ส ตรีท (Karntner Strasse) ถนนสายนี้สบื ประวัตมิ าตัง้ แต่ยุคโรมัน ปั จจุบนั เปลี่ยนสภาพเป็ น
ถนนคนเดิน ปูดว้ ยแนวหิน และขนาบข้างด้วยอาคารร้านค้าทัง้ เก่าและใหม่สลับกันไป บรรยากาศของ
ผูค้ น ร้านรวงริมทาง และอุณหภูมเิ ย็นสบาย กระตุน้ ต่อมช้อปปิ้ งของเราให้เดินเข้า ออกร้านสวยอย่างไม่
เหน็ดเหนื่อยเลยสักนิด ทัง้ ร้านขนม ร้านขายงานประดิษฐ์ และร้านขายเครื่องแก้วอื่นๆอีกมากมายนําท่าน
เข้าชมภายใน พระราชวัง เชิ น บรุน น์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังขนาดใหญ่แสนงดงามที่อยู่คู่
เวียนนามาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 พระราชวังสีเหลืองอ่อนแห่งนี้
เคยเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บรู ก์ ตกแต่ง
อย่ า งประณี ต สง่ า งามสมฐานนะพระราชวัง หลวง พร้อ ม
ตกแต่งด้วยศิลปะชัน้ เยี่ยมจํานวนมาก พระราชวังสไตล์บา
โรคแห่ง นี้ มีจํา นวนห้อ งมากถึง 1,441 ห้อ ง ที่ล้ว นแล้ว แต่
ใหญ่โตและอลังการด้วยการสถาปั ตยกรรมภายในและศิลปะ
แสนประณีต ด้วยความยิง่ ใหญ่งดงาม และความสําคัญของ
พระราชวังแห่งนี้ ทําให้ได้ถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกชิน้ สําคัญไปในปี 1996 ทัง้ ยังเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
อันดับต้นๆ ของเวียนนาและประเทศออสเตรียเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Novum Hotel Kavalier Wien หรือ ระดับ เดีย วกัน
ซาลซ์บ รู ก์ – สวนมิ ร าเบล – ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ – ฮัล ล์ส ตัทท์ - เชสกี้ ครุม ลอฟ
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม สวนมิ ร าเบล (Mirabell Garden) สวนสวยทีม่ โี ด่งดังไป
ทัวโล
่ กนี้เป็ นสวนเก่า แก่ท่ไี ด้ถูกสร้างและจัดขึน้ มาตัง้ แต่ปี 1690 สวย
ด้วยการบรรจงจัดและตกแต่งสไตล์บาโรคอย่างดี ทัง้ นํ้าพุ และรูปปั น้ สง่า
งามสมกับเป็ นสวนแห่ง พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) จากนัน้ นํา
ท่า นสู่ ถนนเกไทรย์เ ดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนย่า นการค้า
สําคัญของเมืองที่เคยพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นที่ต่างก็หอบเอาสินค้าของ
ตัวเองมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ถนนเส้นนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของ บ้า นเกิ ด โม
สาร์ท นักประพันธ์ช่อื ก้องโลกอีกด้วย ปั จจุบนั ย่านนี้กย็ งั พลุกพล่านไป
ด้วยผูค้ นเช่นเดิม เพราะถนนเกไทรย์เดอกาสเซอเป็ นถนนสายช้อปปิ้ ง
ชื่อดังทีไ่ ม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ไหนยีห่ อ้ อะไรก็สามารถหาซือ้ ได้จากถนนสายนี้ เป็ นอีกแหล่งข้อปปิ้ งทีข่ าช้อป
พลาดไม่ได้
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมือ งฮัล ล์ส ตัทท์ (Hallstatt) เมืองทีง่ ดงามและมีเสน่หอ์ ย่างล้นเหลือด้วยทิวทัศน์โดยรอบที่
รายล้อมด้วยทะเลสาบกว้างและภูเขาสูงทีง่ ดงามราวกับภาพวาด พร้อมด้วยอากาศบริสทุ ธิ ์และบรรยากาศ
ดีๆ แสนโรแมนติกแห่งนี้ได้ถูกขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ไปเมือ่ ปี 1997
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พร้อมด้วยฉายาว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” ตัวเมืองนัน้ มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี มีความเจริญรุ่งเรือง
เกิดขึ้นมากในช่วงประมาณเกือบพันปี ท่ผี ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความสวยงามของเมือง
ฮัลล์ชตัทท์ได้ทงั ้ เดินเท้าชมเมือง ชมตลาด ชมโบสถ์ประจําเมือง นัง่ เรือชมทะเลสาบ แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่
เซ็น ทรัล มาร์เก็ต สแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรสั กลางเมืองทีโ่ ดดเด่นด้วยรูกปั น้ โฮลีท่ รินิต้ี
เป็ นเป็ นสถานที่จ ัด งานเทศกาลต่ า งๆ ด้ว ย ชม โบสถ์พ าริ ช
(Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบแห่งนี้มอี ายุกว่า 500 ปี
แล้วแต่กเ็ ป็ นไฮไลท์สวยๆ ของเมืองทีพ่ ลาดไม่ได้ เดินทางไปต่อ
ที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูกล้อม
ด้วยแม่น้าวัลตาวาโดยมีอดีตเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนเก่าแก่ตกทอดให้เห็น
หลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อยหลังทีส่ ร้างกันมาตัง้ แต่ชว่ งยุคกลาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับ เดีย วกัน
เชสกี้ คลุม ลอฟ - คาร์โลวี วารี่ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมือง เชสกี้ ครุม ลอฟ เมืองทีล่ อ้ มรอบด้วยแม่น้ํ าวัลตาวาแห่งนี้นนั ้ มีเสน่ หด์ ว้ ยการเป็ น
เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ ที่มอี ดีตเป็ นที่ตงั ้ ชุมชนเก่าแก่และตกทอดให้เห็นหลักฐานเป็ นอาคารหลายร้อย
หลังที่สร้างกันมาตัง้ แต่ช่วงยุคกลางแต่ยงั คงอนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี ทําให้ เชสกี้ ครุมลอฟ เป็ นเมืองที่มี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกด้านการวางผังเมืองจากยูเนส
โก้ไปเมื่อปี 1992 เข้าชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทครุม ลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณศตวรรษที่ 13 และก็เคยเป็ นสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปั จจุบนั ตกเป็ นสมบัติของรัฐบาล
สาธารณรัฐเช็กเป็ นทีเ่ รียบร้อย ด้านบนยอดหอคอยปราสาทเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยมากจุดหนึ่งเลย จะได้เห็น
สภาพเมืองเชสกี้ ครุมลอฟได้ชดั เจนขึน้ ทัง้ แม่น้ําวัลตาวาล้อมคดเคีย้ วเป็ นรูปตัวเอส (S) ตัวเมืองมีอาคาร
และปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไปด้วยสีสม้ อิฐของหลังคาทัวเมื
่ องนัน้ งดงามอย่างทีส่ ดุ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมืองแห่งบ่อนํ้ าพุ
ร้อน เพราะสามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชนั ้ ดี
และมีคุณภาพสูง ปั จจุบนั คาร์โลวี วารีกลายเป็ นเมืองตากอากาศ
ชื่อดังและเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเช็ก ทัวทั
่ ง้
เมืองในคาร์โ ลวี วารีย งั คงมีสถาปั ตยกรรมตามอาคารต่ างๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกันไม่ต่างจากในปราก รูปปั ้นนักบุญ อนุ สาวรีย์
และอาคารเก่าแก่ยงั มีอยู่ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนน
กว้างขวาง แต่บริเวณทีด่ ูสวยงามได้บรรยากาศดีๆ นําท่านชมบ่อ
นํ้ าพุร้อนขนาดใหญ่ ท่ี Hot Spring Colonnade ซึ่งสร้า งให้เ ป็ น
บ่อนํ้าพุรอ้ นในจุดทีม่ นี ้ําพุผดุ ขึน้ จากธรรมชาติและลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร นํ้าทีข่ น้ึ มาจากดินนี้จะพุง่
ขึน้ ไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตรต่อนาที และเป็ นนํ้ าทีช่ าวคาร์โลวี วารีใช้ใน
การรักษาโรคมากว่า 600 ปี แล้ว แต่กจ็ ะมีอยูห่ ลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณ
ของนํ้ าแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบ
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ไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรีย่ วแรงได้ และในบ่อนํ้ าเหล่านี้สามารถรอง
ดื่มกินได้ โดยซื้อแก้วสําหรับตักชิมนํ้ าจากบ่อนํ้ าพุรอ้ น ทีม่ บี ริการจําหน่ ายอยู่ทด่ี า้ นหน้านัน่ เอง และแก้ว
เหล่านัน้ สามารถเก็บเป็ นของทีร่ ะลึกได้อกี ด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลายอย่างสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ทด่ี ู
ไปแล้วคล้ายกานํ้ านัน่ เอง จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองที่ไ ด้รบั สมญานามว่า
ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่งอารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิง่ ปลูกสร้างจากอดีต
ปั จจุบนั ปรากได้กลายเป็ นเสมือนหัวใจของยุโรป เป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ ม่
ควรพลาดที่จะไปเยือนให้ได้ซกั ครัง้ เป็ นอีกหนึ่งความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือ ระดับ เดีย วกัน
ปราก– สะพานชาร์ล ส์ –หอนาฬิ ก าดาราศาสตร์ – ช้อ ปปิ้ ง Palladium - จัต รุ สั Wenceslas
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกที่
ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพบริเวณ จัต ุร สั เมือ งเก่า
( Old Tow Square ) จัตุรสั ศูนย์กลางที่สําคัญของกรุงปราก
ที่เคยเป็ นตลาดค้าขายตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีตึกราม
บ้านเรือนล้อมรอบจตุรสั ที่สวยงามและได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้
เป็ นอย่างดี ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของยุโรปในยุคโบราณขณะ
เดินออกจากร้านค้าสีสนั สดใสไปยังร้านอาหารรอบๆ จัตุรสั
จัตุรสั กลางเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยชีวติ ชีวา คุณจะพบนักแสดงเร่ ศิลปิ น และไกด์นําเที่ยวได้ นํ าท่านชม
สะพานชาร์ล ส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่พรากไม่ได้ สะพานแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูปปั ้น
นักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็ นสิง่ ก่อสร้างชิน้ สําคัญทีช่ ใ้ี ห้คนยุคปั จจุบนั เห็นได้ถงึ ความ
รุ่ง เรือ งในยุค สมัย ของจัก รพรรดิช าร์ล ส์ท่ี 4 และที่ใ จกลาง
เมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิ ก าดาราศาสตร์ ซึง่ คอยทํา
หน้ า ที่บ อกเวลาให้ก ับ ชาวเมือ งทุ ก วี่ว ัน หอนาฬิก าดารา
ศาสตร์ถูกสร้างขึน้ ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาทีค่ อยบอก
เวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรปู ปั น้ นักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดง
การโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปั จจุบนั
เมื่อเวลาเดินมาครบชัวโมงจะมี
่
เสียงระฆังดังกังวานและรูป
ปั น้ 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ทพ่ี ากันเดินขบวนกันอยูห่ ลังช่องหน้าปั ด
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ให้ทา่ นได้เต็มอิม่ กับการช็อบปิ้ งที่ Palladium เป็ นห้างสรรพสินค้าทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางเมืองปรากในสาธารณรัฐ
เช็ก ห้างสรรพสินค้านี้มรี า้ นค้า 170 ร้านค้าและร้านอาหาร 30 ร้านโดยมีพน้ื ทีค่ า้ ปลีก 39,000 ตารางเมตร
นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่สํานักงานในอาคารอีก 19,500 ตารางเมตร เป็ นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ท่สี ุดใน
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สาธารณรัฐ เช็ก อิส ระกับ การช้อ ปปิ้ งและถ่ า ยรูป เบริเ วณ จัต ุร สั Wenceslas (Václavské Náměstí)
ตัง้ อยูใ่ จกลางย่าน New Town ในกรุงปราก มีความยาวทัง้ สิน้
2,460 ฟุต (750 เมตร) เยือนแหล่งรวมตัวของคนในท้องถิ่น
และเพลิด เพลิน กับ สิ่ง อํา นวยความสะดวกสมัย ใหม่ไ ด้ท่ีน่ี
จัตุรสั แห่งนี้ยงั เป็ นจุดเริม่ ต้นของถนนสายช้อปปิ้ งในกรุงปราก
ในขณะที่ตอนกลางคืน บริเวณนี้จะกลายเป็ นหนึ่งในย่านที่
พลุกพล่านและมีชวี ติ ชีวาทีส่ ุดของเมือง ชื่นชมสถาปั ตยกรรม
สไตล์อาร์ตนูโวสองฝั ง่ ถนนขณะเดินดูสนิ ค้าในร้านค้าปลีกทีด่ ี
ที่สุด ในกรุง ปราก ดื่ม ดํ่า ไปกับ ประวัติศ าสตร์ข องประเทศเช็ก ที่ National Museum เหนื อ จัตุ ร สั หน้ า
พิพธิ ภัณฑ์มรี ูปปั ้นของ St. Wenceslas ซึ่งได้รบั ฉายาว่า "กษัตริย์ ผูท้ รงคุณธรรม" ในเพลงสรรเสริญ
ประจําเทศกาลคริสต์มาสที่นิยมนํ ามาขับร้องกัน ไม่เพียงเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและสถานบันเทิงยามคํ่าคืน
เท่านัน้ แต่ยงั มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานในฐานะจุดรวมพลและเฉลิมฉลองของชาวเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือ ระดับ เดีย วกัน
ปราก – ปราสาทปราก– สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมและ ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิง่ ก่อสร้างทีเ่ ป็ นแลนด์
มาร์กสําคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตัง้ แต่ปี 885 ใหญ่
และอลั ง การมาก ปั จจุ บ ั น ใช้ เ ป็ นสถานที่ ทํ า งานของ
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้ า มหาวิ ห าร
เซนต์ไ วตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิห ารของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีถ่ อื ได้ว่าใหญ่ทส่ี ุดและสําคัญทีส่ ุด
ของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และ
หอคอยคูท่ ด่ี า้ นหน้าก็สงู ถึง 82 เมตร
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ได้เวลาอัน สมควรนําทุก ท่านเดิ น ทางสู่ส นามบิน เดิ น ทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK140 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิน สุว รรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK376
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
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อัต ราค่า บริ ก าร
วัน เดิ น ทาง
มกราคม
กุม ภาพัน ธ์
มีน าคม

ราคา

14-21 ม.ค. 63
7-14 ก.พ. 63
27 ก.พ. – 5 มี.ค. 63
5-12, 10-17, 17-24, 24-31 มี.ค. 63

39,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัต รานี้ ร วม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัต รานี้ ไม่ร วม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 25 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (24 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 บาท / วัน / คน (800 บาท / ท่าน)
เงื่อ นไขในการจองทัว ร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน (เพือ่ เป็ นการยืนยันการเดินทางในทุกกรณี)
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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การยกเลิ ก และคืน ค่าทัว ร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต ้อ งใช้ใ นการยื่น วีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ น พนัก งานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ น เจ้าของกิ จ การ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลัก ฐานทางการเงิ น
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Statement ย้อ นหลัง 3 เดื อ น ฉบับ จริ ง ภาษาอัง กฤษ ออกโดยธนาคารเท่า นัน้ (ในกรณี ที่ ผ ้อู ื่ น เป็ นคนออก
ค่า ใช้จ ่า ยให้ ต้อ งมีห ลัก ฐานเชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์พร้อ มยื่น เอกสารฉบับ แปลภาษาอัง กฤษ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ น นัก เรีย น นัก ศึก ษา
จะต้องมี หนังสือ รับ รองจากทางสถาบัน การศึก ษา ภาษาอังกฤษ (ตัว จริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ น ทางไปกับ บิด า มารดา หรือ เพีย งคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ น ทางไปกับ บิด า มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ! !ในวัน ที่ม ายื่น ขอวีซ่า บิด าและมารดา ต้อ งเดิ น ทางมาเซ็น แบบฟอร์ม การร้อ งขอวีซ่าให้ก บั บุต ร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่ม ีน โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้า หากต้อ งการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค ่า ใช้จ ่า ยเพิ่ ม เติ ม ใบละ 500 บาท **
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รายละเอีย ดและเอกสารในการขอยื่น วีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณ ากรอกข้อ มูล เป็ น ภาษาอังกฤษ
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 าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่ว งระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่า นเคยมีวีซ่าเชงเก้น หรือ ไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่ว งระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่า นเคยสแกนลายนิ้ ว มือ เพื่อ ทําวีซ่าหรือ ไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **
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