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EU 001.2-ยโุรปตะวนัออก 5 ประเทศ 8 วนั 5 คนื 

เยอรมัน-ออสเตรยี-สโลวคั-ฮงัการ-ีสาธารณรัฐเชก 
บนิตรงสบายๆ เขา้ เยอรมน ี(มวินคิ) ออก ออสเตรยี (เวยีนนา) 

โดยสายการบนิไทย TG พรอ้มสะสมไมล ์50% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ไมร่วมคา่วซีา่ (ออสเตรยี) 3,000 บาท + คา่ทปิคนขบั,ทปิไกด,์ทปิไกดไ์ทย 1,800 บาท** 
 

เยอรมนั ...แดนในฝันแห่งยโุรปกลาง มิวนิค เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมนั..ถ่ายรูปหน้า 

พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก พระราชวงัท่ีสวยงาม และสง่างาม ออกเเบบในสไตลบ์าร็อค...จัตุรัสมาเรียน ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของ
มิวนิค ... ชมเสาแห่งพระแม่มารี สัญลกัษณ์อีกหน่ึงอยา่งของมิวนิค ...เยอืนปราสาทตน้แบบดีสนียแ์ลนดอ์นัโด่ง นอยชวานส
ไตน์ … 

ออสเตรีย...เยอืน ซาลส์เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บา้นเกิดของคีตกวเีอกของโลกโวลฟ์กงักอ์มาเดอุส โมสาร์ท และ

เป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก้... เยอืน
เมืองท่ีโรแมนติก ฮัลล์สตัท เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลกท่ีไดรั้บการบนัทึกจากยเูนสโก ...ถ่ายรูปพระราชวงัเชรินน์บรุนน์ 
(Schoenbrunne) พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศฮ์บัสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป. ..ชอ้ปป้ิง 

McArthurGlen Outlet Parndorf.. 

สาธารณรัฐสโลวคั... เยือนเมืองบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวคั ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าดานูบ  

ฮงัการี.. เยอืนนครบูดาเปสต์ เมืองแห่ง ปารีสแห่งตะวนัออก...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝ่ัง แม่นํ้าดานูบ 

สาธารณรัฐเชก … กรุงปราก เจา้ของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ท่ีสุดใน

สาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992  องคก์ารยเูนสโก ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก...ถ่ายภาพ ปราสาทปราก...สะพานชาร์ลส 
ท่ีทอดขา้มแม่นํ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของประเทศ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง  
 

วนัทีส่อง มิวนิค (เยอรมัน)-ถ่ายรูปพระราชวงันิมเฟนเบิร์ก- โชว์รูม BMW-จัตุรัสมาเรียน-ปราสาท
นอยชวานชไตน์ 

-- / L / D 

00.50น ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-924 (มีอาหารคํ่าและอาหารเชา้บริการ 
บนเคร่ือง) 

07.05 น เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  
 นาํท่าน ถ่ายรูป พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) ก็นบัวา่มีความสวยงามเเละสง่างามอยา่งมาก 

สร้างข้ึนมาตามพระบญัชาของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แห่งซาวอย ซ่ึงเป็นผูป้กครองเเควน้
บาวาเรีย สร้างข้ึนเป็นพระราชวงัฤดูร้อนหลงัจากการประสูติของพระราชโอรส ท่ีมีพระนามวา่ แมก็ เอม็มา 
นูเอล (Max Emanuel) ในปี ค.ศ.1662 และเม่ือ แมก็ เอม็มานูเอล (Max Emanuel) ข้ึนครองราชยเ์เลว้ ก็ทรง
ขยายพระราชวงัเเห่งน้ีออกไปอยา่งกวา้งขวางเเละมีการตกเเต่งในรูปเเบบของสถาปัตยกรรมเเบบฝร่ังเศส เเละ
หลงัจากนั้นก็มีการต่อเติมเร่ือยมาของกษตัริยใ์นยคุต่างๆ จนกลายมาเป็นพระราชวงัท่ีมีความสวยงามอยา่งท่ี
เห็นในปัจจุบนั นาํท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนเพทส (Marienplatz) ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซ่ึงมีส่ิงท่ี
น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองคาํบนเสาสูง ศาลาวา่การเมืองใหม่ ท่ีมีจุดเด่นอยูท่ี่หอ
นาฬิกาท่ีเรียกวา่ Glockenspiel มี ระฆงัและตุ๊กตา ซ่ึงจะออกมาเตน้ระบาํ ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหนา้
หนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเยน็อีกหน่ึงรอบในหนา้ร้อน และมีโบสถแ์ม่พระท่ีงดงามท่ีมีโดมเป็นรูปทรงหวั
หอมคู่เป็นสัญลกัษณ์ อีกทั้งบริเวณยา่นน้ียงัมีร้านจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยูม่ากมาย  

10.30 น. นาํท่านชม BMW WORLD โชวรู์มแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่าน
เดินชมรถบีเอม็รุ่นใหม่ ๆ พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากบีเอม็และมินิคูเปอร์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ท่ีตั้งของ 2 ปราสาทดงัแห่งบาวาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ และ

ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได ้ช่ืนชมกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของแควน้บาวาเรียท่ีตั้งอยูใ่นเขตของ
เทือกเขาแอลป์  นาํท่านโดยสารรถชัตเติลบัส  (หากรถชตัเต้ิลบสั ไม่สามารถใหบ้ริการ ท่านอาจตอ้งเดินข้ึน
ปราสาทหรือนัง่รถมา้ท่ีมีค่าบริการเพิ่มข้ึน ท่านละ 6 ยโูร) ข้ึนเขาเพื่อเขา้ชมภายใน ปราสาทนอยชวาน 
สไตน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง สร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2 ท่ี
ตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรด
ของพระองค ์นาํท่านชมววิสวยจาก สะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีได้
ดีท่ีสุด ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆซ่ึงความงามน้ียงัทาํใหป้ราสาทแห่งน้ี
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เป็นตน้แบบท่ีวอลทดี์สนีย ์ไดน้าํมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตก์าร์ตูน และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวน
สนุกดิสน่ียทุ์กแห่งทัว่โลก นาํท่านเดินลงจากตวัปราสาท จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เมือง
ปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้บาวาเรีย สเน่ห์ของเมืองน้ีคืออาคารหลายๆหลงัจะ
ทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกบัสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองนาํท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
 น าท่านเดินทางสู่เข้าทีพ่กั LIUTPOLDPARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองฟุสเซ่น-ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย)-เมืองซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล BF / L / D 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท เป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลกท่ีไดรั้บการ
บนัทึกจากยเูนสโก เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติค เน่ืองจากตวัเมือง
โบราณอายกุวา่ 400 ปีท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาปฮลัสตดัดท่ี์ในอดีตไม่สามารถ
เดินทางมาถึงดว้ยรถยนต ์ปัจจุบนัมีการขดุเจาะอุโมงคล์อดใตภู้เขา เพื่อ
เดินทางสู่ฮลัลสตดัดไ์ดอ้ยา่งสะดวกสบายใหเ้วลาท่านเดินลดัเลาะเรียบ
ริมทะเลสาบบน ถนนซี สตราซ (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านขายของ
หนา้ตาน่ารักตามสไตลอ์อสเตรียน-อลัไพน์ ท่ีแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสัน
สวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุดทางเดินจะมีจตุรัสประจาํเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ้าพุ
กลางลานท่ีสร้างบรรยากาศใหง้ดงาม และโบสถท์รงโกธิค ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง นาํท่านเดินทางสู่ เมือง
เวยีนนา นครหลวงท่ีงดงามของออสเตรีย อลงัการดว้ยอาคารสง่างามไม่แพป้ารีสแห่งฝร่ังเศส และเป็นท่ีรู้จกั
กนัวา่เวยีนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรีคลาสสิคท่ีคร้ังหน่ึงศิลปิน, คีตกวผีูเ้รืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้
ชีวติ แต่งผลงานดนตรีอยูก่นัท่ีน่ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของ

ประเทศท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่ง
ศิลปะบาโรคเป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกของโลกโวลฟ์กงักอ์มาเดอุส โม
สาร์ท และเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music 
และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ. 1997  นาํท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองเพื่อถ่าย 

  รูปคู่กบั อนุสาวรีย์โมสาร์ต ชม มหาวหิารใหญ่กลางเมือง และเดินเขา้ชมบริเวณ ของ สวนมิราเบล ท่ีงดงาม  
  1 ในฉากของเดอะซาวนด ์ออฟ มิวสิค  เดินเล่นบน ถนนเกไตร ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีบา้นเกิดของโมสาร์ตตั้งอยูบ่น

ถนนเส้นน้ีดว้ย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN SALZBURG CITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ เมืองซาลส์เบิร์ก-ปราสาทแห่งกรุงปราก(สาธารณรัฐเชก)-ชมเขตเมืองเก่า BF / L / -- 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ช.ม.)เจา้ของสมญานามเมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องคก์ารยเูนสโก 
ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมืองมรดกโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ภายในเขตรอบนอก ปราสาทปราก ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ัง

แม่นํ้าวลัตาวา อดีตท่ีประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํ
การของคณะรัฐบาล จากนั้นนาํท่านชมววิสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็น
และถ่ายรูปกบั ตัวเมืองปราก ท่ีอยูค่นละฝ่ังแม่นํ้า นาํท่านเดินเล่นยา่น จตุรัสเมืองเก่า ท่ีมีบรรยากาศคึกคกั
ตลอดเวลา เพราะเตม็ไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตลั ซ่ึงโบฮีเมียคริสตลันั้นเป็นท่ีรู้จกัและ
ใหก้ารยอมรับกนัทัว่ยโุรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ ก็นิยมนาํไปเป็นเคร่ืองประดบั หรือช่อโคมระยา้ท่ี
งดงาม รวมทั้งนาํท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่นํ้าวลัตาวา สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของปราคท่ีสร้างข้ึน
ในยคุของกษตัริย ์ชาร์ลสท่ี 4 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าศิลปินต่างๆนาํผลงานมาแสดงและขายใหก้บั
นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกในการท่องเทีย่ว  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ปราก (สาธารณรัฐเชก)-บราติสลาว่า (สโลวคั)-บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ล่องเรือแม่น า้ดานูบ BF / L / D 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองบราติสลาว่า (Bratislava) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.45 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณ 
รัฐสโลวคั ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวคั รวมทั้งเป็นเมือง
ท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลาง บราทิสลาวาตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่นํ้าดานูบ ท่ีบริเวณพรมแดน
ระหวา่ง 3 ประเทศ สโลวคั-ออสเตรียและฮงัการี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํเท่ียวชม กรุงบราติสลาวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวคั ถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซนตม์าร์ตินและ

ถ่ายรูปกบัปราสาทบราติสลาวา ยา่นมหาวทิยาลยั และพิพิธภณัฑ์
จาํนวนมาก รวมทั้งโรงละครและสถาบนัวฒันธรรม นาํท่านเดินทาง
สู่ นครบูดาเปสต์ (Budapest) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมือง
ท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่นํ้าดานูบแยกเป็น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อนั
ไดแ้ก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อนัเป็นท่ีมาของคาํวา่ บูดาเปสต ์ เจา้ของ
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ฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก ผ่านชม ถนนเส้นท่ีสวยงามท่ีสุดของบูดาเปสตท่ี์มีอาคารสวยงามหลายอาคาร  นาํ
ท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝ่ัง แม่น า้ดานูบ ท่ีไดช่ื้อวา่ในบูดาเปสทน์ั้นเป็นช่วงท่ีสวยท่ีสุด ท่าน
จะไดถ่้ายรูปกบั อาคารรัฐสภาทีส่วยงาม สะพานเชนบริดจ์ สัญลกัษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั PARK INN RADISSON BUDAPEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก บูดาเปสต์ (ฮังการี)-ช้อปป้ิง McArthurGlen Outlet Parndorf -เวยีนนา (ออสเตรีย)-ถนน
คนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ 

BF / -- / D 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพานดอร์ฟ (Parndorf) เมืองชายแดนระหวา่งประฮงัการี กบั ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) นาํท่านเดินทางสู่  McArthurGlen Outlet Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ Adidas , Aigner , Bally , Benetton , Burberry , Calvin Klein , Crocs , Ecco , 
Geox , Guess , Hugo Boss , Lacoste , Levi’s , Nike , Oakley , Polo , Prada , Puma , Reebok , Salamander, 
Samsonite , Stefanel , Swatch , Timberland ,Tom Tailor, Trussardi ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงมากขึน้ 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา นครหลวงท่ีงดงามของออสเตรีย อลงัการดว้ยอาคารสง่างามไม่แพป้ารีสแห่ง
  ฝร่ังเศส และเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เวยีนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรีคลาสสิค ท่ีคร้ังหน่ึงศิลปิน, คีตกวผีูเ้รืองนาม
  หลายคน ต่างก็เคยมาใชชี้วติ แต่งผลงานดนตรีอยูก่นั  จากนั้นใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบน ถนนคนเดินคาร์ท 

เนอร์สตราเซ่ และยงัเป็นท่ีตั้งแห่ง มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น ท่ีสร้างในสไตลโ์กธิคท่ีงดงาม 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL VELLEVUE WIEN VIENNA หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด น่ังรถชมเมือง-ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวงัเชินบรุนน์-กรุงเทพฯ BF / -- / -- 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านนัง่รถผา่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รอบถนน
วงแหวนชั้นในของเวยีนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวยีนนา-
โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวงัหลวง นาํท่านถ่ายรูปความงดงามดา้นนอกของ 
พระราชวงัเชรินน์บรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนแห่ง
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ราชวงศฮ์บัสเบิร์กท่ีมีความสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป ท่ีมีการตกแต่งหอ้งดว้ยศิลปะใน
หลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยกุตจ์ากทางเอเชีย 

11.30 น. ไดเ้วลาสมควร นาํท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวยีนนา  
14.30 น. นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG-937  
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ  -- / -- / -- 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************************** 
 

อตัราค่าบริการ       11-18 สิงหาคม / 20-27 กนัยายน 2562 
 ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน    ท่านละ  57,500   บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่     ท่านละ    8,000   บาท 
 

 
** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก **  

** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ** 
** กรุณาส่งสาํเนาหนงัสือเดินทางเม่ือท่านจองทวัร์และยนืยนัแน่นอนวา่จะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ จะทาํคิวนดัยืน่วซ่ีาใหก่้อน 

พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอ้มูลเบ้ืองตน้ ** 
อตัรานีร้วม 
 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินการบินไทย ชั้นประหยดั  
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ  
 * ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง  
 
 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี และ ผูใ้หญ่อายเุกิน 75 ปี กรมธรรม ์
  500,000 บาท 
 * ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  
  14 ก.ย.61 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 * ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
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 * ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 
 * ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า  
 * ค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรือค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น  
    ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
           * ค่าวซ่ีาเชงเก้น (ออสเตรีย) ท่านละ 3,500  บาท (เกบ็พร้อมมัดจ า)  
 * ค่าทปิคนขับ,ทปิไกด์,ทปิไกด์ไทย 1,800 บาท (เกบ็พร้อมยอดส่วนเหลือ) 
 * ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัวซ่ีา หรืออ่ืนๆ ท่ี
  มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 * ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 * สาํหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินข้ึนอตัราค่านํ้ามนัในภายหลงั 
 * ค่าประกนัภยัการเดินทางหรือประกนัสุขภาพหรือประกนัวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ีนอกเหนือจาก  
  ประกนัอุบติัเหตุท่ีทางบริษทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซ้ือประกนัเพิ่มเติมได ้
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % คิดจากยอดค่าบริการเท่านั้น 
 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านสาํหรับการ จองทวัร์  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ หรือหลงัจากการยืน่วซ่ีา 
  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
 
การยกเลกิการจองทวัร์ หลงัจากมัดจ าแล้ว 
 *  สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนัทาํการ คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัทาํการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัทาํการ หรือหลงัจากยืน่วซ่ีาแลว้ หกั 50 % ของราคาทวัร์รวมทั้งค่าวซ่ีาท่ี 
  ดาํเนินการไปแลว้  
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดั จาํท่ีนัง่ 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามท่ี
  สถานทูตเรียกเก็บ  
 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถรับ  
  ผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 
  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํ  
  ท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ 
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หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของ ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 * กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
  และมีเหตุทาํใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะได ้
  รับการยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้
 * บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้
  ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจ
  คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
  หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง       
 (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ  
  3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี อุณหภูมิตํ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
  สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั รัต และไม่มี
  อ่างอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั  
 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 
 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา  VFS ณ อาคารจามจุรีสแควา 
ตามวนัและเวลานดัหมาย  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 15 วนัท าการ (ไม่รวมวนัหยุดและวนัย่ืนเอกสาร) 

 
** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  

ในกรณทีีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย  
หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี**  
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** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  
วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา  

แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 
เอกสารในการขอวซ่ีา   

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่คาํร้องขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ 3 หนา้   

 2. รูปถ่ายสีขนาด  กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จาํนวน 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะ 
  ถึงคาง  3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวม 
  แวน่ตา และเห็นใบหูชดัเจน)  

 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ท่ีทาํงาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  
5. สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. สาํเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
8. สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง  
- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการทาํงานของบริษทัท่ีทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสือรับรองการทาํงานมีอาย ุ 1 เดือน เท่านั้น) 
- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุตาํแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย)  
- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองความ
เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณที าอาชีพอสิระ ตอ้งทาํจดหมายแนะนาํตวัเองวา่ทาํอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณท่ีานทีเ่ป็นแม่บ้าน  หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาํเนา
ทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียน
สมรสพร้อมแสดงสาํเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา  หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดั
หนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     
- กรณท่ีานทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
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เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์
ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่คาํร้องขอวซ่ีาน้ี)   
- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) พร้อมประทบัตรา 

 10. หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั
อยา่งนอ้ย 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ภายใน 7 วนันับจากวนัย่ืนเอกสาร)  

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า  
- กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี่,นอ้ง  ทาํ 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT 
ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีภายใน 
7 วนันับจากวนัย่ืนเอกสาร) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย  1. สาํเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน  2.จดหมายระบุ
ความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย  3.เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า  

  -  กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน  เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจาํ เป็น  
  ตน้ 
 - กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน  

ครอบครัวดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีสาํเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะ
จดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 - กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  
 - จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา ออกโดยอาํเภอ ประทบัตรา พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้  
 
สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  
 - หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  
- หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา  
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โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  
- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร  
(ใบ ป.ค.14) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใบกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 
(กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องตามความเป็นจริง เป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

 

1. ช่ือ-สกุล (ภาษ าองักฤษ)....................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน(ถา้มี)..................................................................    
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนั/เดือน/ปี เกิด .......................... สถานท่ีเกิด............................... 
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วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง........................... 
 
2. สถานภาพ  .......โสด   ....... แต่งงานจดทะเบียน   ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน .......หยา่ ....... หมา้ย 
3. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ) บา้นเลขท่ี............................ หมู่ท่ี................ ซอย................................................... 
ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ..................................... 
จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย ์ ............................. โทรศพัทบ์า้น ..................................  
โทรศพัทมื์อถือ................................................  อีเมล ............................................................................................ 
 
4. ช่ือสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................. 
ตาํแหน่ง กรณีทาํงาน (ภาษาองักฤษ)...................................................................................   ท่ีอยู ่(ภาษาองักฤษ)   
เลขท่ี............................ หมู่ท่ี................ ซอย...................................................ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล
................................................เขต/อาํเภอ.....................................จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย ์ 
............................. โทรศพัท ์.................................. อีเมล .............................................................. 
 
5. ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปคร้ังสุดทา้ยหรือไม่     ......... ไม่เคย ......... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  
ตั้งแต่วนัท่ี ...........................................ถึงวนัท่ี ...........................................รวม .............. วนั 
 
6. กรณเีด็ก(อายไุม่เกิน 18 ปี)  โปรดระบุผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ............................................................. 
         ช่ือ-นามสกุล บิดา (ภาษาองักฤษ).........................................................................................................  
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สัญชาติ........................................... 
                 ช่ือ-นามสกุล มารดา (ภาษาองักฤษ).................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สัญชาติ........................................... 
ท่ีอยู ่(บิดา/มารดา)  เลขท่ี............................ หมู่ท่ี................ ซอย................................................... 
ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ.....................................จงัหวดั
........................................... รหสัไปรษณีย ์ ........................................ 


