เยอรมัน เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (บินตรง)

SHORTCUT: EASTERN EUROPE
เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS

แฟรงก์เฟิ รต์ | แบมเบิรก์ | คาร์โลวี วารี | ปราก | เชสกี ้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ รต์ – จัตรุ สั โรเมอร์ – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์
วันที่ 3. นูเรมเบิรก์ – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 4. ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
วันที่ 5. เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 6. ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ ้ง – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

20.00 น.
23.50 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินลูฟต์ฮันซ่าโดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่แฟรงก์เฟิ รต์ โดยสายการบินลูฟต์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 773
*** สาหรับคณะที่อ อกเดินทางตั้งแต่เดือ น พ.ค.63 จะออกเดินทางเวลา 23.00 น. และไปถึงแฟรงค์เฟิ ร์ตเวลา
06.00 น.***

วันที่ 2

แฟรงก์เฟิ ร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์

06.00 น.

ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 29
มีนาคม 2563) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่
สาคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์
เฟิ รต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยว
ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg)
นาท่านชมเมืองแบมเบิรก์ ส่วนที่เป็ นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดก
โลก เนื่องจากเป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ถกู บอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต
2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นาท่านชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็ นทางการว่า
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญ เป็ นที่ตั้ง
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบร์ก สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1004
โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากนัน้ ชมศาลากลางหลังเก่าของเมืองที่สร้างคล่อมทับแม่นา้ เรกนิตซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็ นกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่ วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ได้
ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แ ม่พระ (Frauenkirche) เป็ น
โบสถ์ที่สร้างขึน้ ในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึงสิบปี ที่นี่มีจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็ นหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะ
ออกมาเต้นระบาให้เราชม จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับน้าพุเชินเนอร์บรุ นเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain
สูง 19 เมตร สีทองอร่าม ซึ่งประกอบไปด้วยรูปปั้นของเจ้าอิเล็คเตอร์ 40 องค์ นักบุญ ชาวยิว และรูปประดับอื่นๆ ถือได้ว่าเป็ น
นา้ พุที่อลังการมากที่สดุ ในเยอรมนี นักท่องเที่ยวที่มานี่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ให้หมุนแหวนทองตรงนา้ พุเป็ น
จานวน 3 รอบ โดยระหว่างที่หมุนแหวนก็ให้อธิษฐานสิ่งที่ตอ้ งการไปด้วย มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่
สวยงาม รวมทัง้ เลือกซือ้ ของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตงั้ อยู่ใจกลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเท่า

นูเรมเบิรก์ – คาร์โลวี วารี – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สดุ ของสาธารณรัฐเชก เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมา
ใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มนา้ แร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ น
แก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
นาท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารัก หรือ เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่กรุง
ปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานาม
มากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ จากนัน้ นาท่านเดินเที่ยวชมศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซือ้ สินค้าแบ
รนด์เนม อาทิเช่น Louis Vuitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ นต้น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5

ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – เชสกี้ ครุ มลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj
แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จ จุบันเป็ นทาเนียบประธานาธิ บดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ถ่ายรู ปกับ มหาวิห ารเซนต์วิ ตุ ส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น
พระเจ้าชาร์ลที่ 4 พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่
4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอด
แนวสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย เมือง
ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมือ งมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ ั้งอยู่ริมสองฝั่ งของ
แม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้
เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250
ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่ งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลาง
เมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SPA VITA HOTEL หรือเทียบเท่า

เชสกี้ บูดาโจวิค – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอสุ โมสาร์ท”
ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นาเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่
ตัง้ อยู่บนฝั่งแม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

19.00 น.
23.20 น.

วันที่ 7
15.20 น.

คาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่งในการ
ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รกั เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า

ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – อิสระช้อปปิ้ ง – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พืน้ ที่อันเขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย จากนั้นพาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอัน
งดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถูกทาลายไป
ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่ม
อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6
โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อ เป็ นการแก้บนต่อ ความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ ้งสินค้าเครื่องแก้ว
สวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer สินค้าเสือ้ แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น
Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
นาเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
***สาหรับคณะที่เดินทางตั้งแต่เดือนพ.ค. 62 เป็ นต้นไปจะออกเดินทาง 23.20 น. และไปถึงกรุ งเทพเวลา 14.20
น.***

กรุ งเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
SHORTCUT: EASTERN EUROPE เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินลูฟต์ฮันซ่า (LH) และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 13 – 19 ม.ค. 63
วันที่ 18 – 24 ม.ค. 63
วันที่ 5 – 11 พ.ค. 63
วันที่ 11 – 17 พ.ค. 63
วันที่ 8 – 14 มิ.ย. 63
วันที่ 14 – 20 มิ.ย. 63

35,900.41,900.43,900.45,900.43,900.43,900.-

35,900.41,900.43,900.45,900.43,900.43,900.-

35,900.41,900.43,900.45,900.43,900.43,900.-

14,205.19,135.22,370.22,300.22,370.22,370.-

3,900.3,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
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5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชก (ผูย้ ื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EURO)

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึก ษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัทฯ
กาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้อ งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 10 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1
ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไ ทย แต่พ าน ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ต่า งประเทศ, ท างานอยู่ต่า งประเทศ หรือ น ก
ั เรียน
น ักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมี

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199
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เงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวม
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
้ ไป
้ า
ต้องออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่า
ท ัวร์ได้)
3.1.1สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้อง
ขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ที่
มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2 ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ**
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ทีม
่ ช
ี อ
เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

www.plan-travel.com

่
(ภาพประกอบใช ้เพือการโฆษณาเท่
านั้น)

Page 8 of 11

เยอรมัน เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน (บินตรง)
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
มารดามาด ้วย
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตร

-

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด

-

เป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับ
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ

-

บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบน
ั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู่(หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจปกครอง/ดูแล
ผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

www.plan-travel.com

่
(ภาพประกอบใช ้เพือการโฆษณาเท่
านั้น)
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11. ทีอ
่ ยู่ตามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่ของสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................

ถึงวันที.่ .............................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
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่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

www.plan-travel.com

่
(ภาพประกอบใช ้เพือการโฆษณาเท่
านั้น)

Page 11 of 11

