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ยุโรปตะวนัออก � ประเทศ �วนั �คนื 

ฮังการี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชก-เยอรมนี 

ช้อปป้ิงจุใจ 2 เอ้าเลทใหญ ่

 The Designer Outlet Parndorf และ Ingolstadt Village Outlet 

ลิม้ลองเมนตู้นตาํรบั ขาหมูเยอรมนั 
โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วยส ์(QR) 5 Star Airlines นั �งสบาย จอทีวีส่วนตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

ฮงัการ.ี. เยอืนนครบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืงแห่ง ปารสีแห่งตะวนัออก ไขมุ่กแห่งแม่นํ�าดานูบ ....ถ่ายรูปกบั มหา

วหิารแมททอิสั (Matthias Church) โบสถเ์กา่แกท่ี�ไดร้บัผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ...ถ่ายรูปกบั 
จตัรุสัวรีบุรุษ หรอื อโีรส่แควร ์แลนดม์ารค์สาํคญั...ล่องเรอื ชมความสวยงามของ แม่นํ�าดานูบ 
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ออสเตรยี... ชอ้ปปิ�ง สนิคา้แบรนดเ์นม The Designer Outlet Parndorf ... เยอืน ซาลสเ์บริก์ นครหลวงแห่ง

ศลิปะบาโรค บา้นเกดิของคตีกวเีอกของโลกโวลฟ์กงักอ์มาเดอสุ โมสารท์ และเป็นสถานที�ถา่ยทาํภาพยนตรอ์มตะเร ื�อง The 
Sound of Music และไดร้บัการขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก.้.. เยอืนเมอืงที�โรแมนตกิ ฮลัลส์ตทั เป็นหนึ�งในเมอืง
มรดกโลกที�ไดร้บัการบนัทกึจากยเูนสโก...ถ่ายรูป พระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(Schoenbrunne) พระราชวงัฤดรูอ้นแห่ง
ราชวงศฮ์บัสเบริก์ที�มคีวามสวยงามและยิ�งใหญไ่ม่แพพ้ระราชวงัใดในยโุรป.. 
สาธารณรฐัเชก …เมอืงเชสกี �ครุมลอฟ เมอืงโบราณที�มอีายมุาตั�งแตศ่ตวรรษที� 11 เมอืงมรดกโลกที�ไดร้บัการยกยอ่ง

จากองคก์ารยเูนสโกตั�งแตปี่ ค.ศ. 1992 ... ถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ...กรุงปราก เจา้ของสมญานามเมอืงแห่งปราสาท
รอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวง และเมอืงใหญท่ี�สดุในสาธารณรฐัเชค ในปี ค.ศ.1992  องคก์ารยเูนสโก ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมอืง
มรดกโลก ถ่ายรูปปราสาทปราก...สะพานชารล์ส ที�ทอดขา้มแม่นํ�าวลัตาวา สญัลกัษณท์ี�สาํคญัของประเทศ 
 

เยอรมนั ...แดนในฝันแห่งยโุรปกลาง มวินิค เมอืงที�ไดร้บัการขนานนามเป็นเมอืงหลวงแห่งเบยีรเ์ยอรมนั 

ชอ้ปปิ�ง สนิคา้แบรนดเ์นมที� Ingolstadt Village Outlet ..จตัรุสัมาเรยีน ยา่นชอ้ปปิ�งใหญข่องมวินิค ... ชมเสาแห่ง
พระแม่มาร ีสญัลกัษณอ์กีหนึ�งอยา่งของมวินิค..ชมนวตักรรมใหม่ๆ ทางยานยนต ์ของ BMW WORLD โชวร์มูแห่งใหม่
ลา่สดุของ BMW 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โดฮา -- / -- / -- 
 

��.�� น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น � เคาน์เตอร์ P ประตู � สายการบิน กาตาร์ แอร์

เวย์ เจา้หนา้ที�จากบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรื�องการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระ 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที�ยวบินที� QR-��� (มีอาหารคํ�าบริการบนเครื�อง) 

��.�� น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องประมาณ �.�� ช.ม. 
 

วนัที�สอง โดฮา-นครบูดาเปสท์ (ฮังการี) -- / L / D 
 

 

 

 

 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เที�ยวบิน 

ที� QR-��� (อาหารเชา้บริการบนเครื�อง) 

��.�� น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลซิท์ นครบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลงัผา่นขั�นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่เมืองที�มีแม่นํ�าดานูบไหลผา่นกลางเมือง

แยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสตอ์อกจากกนัก่อนที�จะรวมกนัในภายหลงัอนัเป็นที�มาของเมือง

บูดาเปสต ์นาํท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮงัการี ไดชื้�อวา่ ไข่มุกแห่งแม่นํ�าดานูบ ดว้ยความงดงามของ

สายนํ�าที�ค ั�นแบ่งเมืองเป็นสองฝั�ง ร่องรอยของอดีตเมื�อครั� งอยูภ่ายใตม้่านเหล็กคือ เสน่ห์อนัน่าหลงใหลที�ผสาน

ไปกบัความงดงามทางศิลปะที�สั�งสมมาแต่ครั� งบรรพกาล ชมถนนเส้นที�สวยงามที�สุดของเมืองบูดาเปสตพ์ร้อม

ชมนครที�สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัลํ�าค่า ริมสองฝั�งแม่นํ�าดานูบ นาํท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปราการ 

Fisherman’s Bastion จุดชมววิที�สวยงามริมฝั�งแม่นํ�า ซึ� งสร้างขึ�นตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� โดยกลุ่มชาวประมง 
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ฮงักาเรียน สร้างขึ�นไวเ้พื�อรําลึกถึงความกลา้หาญของชาวประมงผูเ้สียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บน

ป้อมแห่งนี� ถือไดว้า่เป็นจุดชมววิรอบเมืองบูดาที�สวยที�สุด สามารถชมความงามของแม่นํ�าดานูบไดแ้บบพา

โนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮงัการีริมแม่นํ�าดานูบที�งดงามตรึงตาตรึงใจ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์แมทธิอสั ซึ� งโบสถนี์� เคยใชจ้ดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษตัริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถ์

มาจากชื�อกษตัริยแ์มทธิอสั ซึ� งพระองคท์รงเป็นกษตัริยที์�ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมยัของพระองคถื์อวา่

เป็นสมยัฟื� นฟูศิลปวทิยาอยา่งแทจ้ริง สิ�งก่อสร้างที�งดงามเกิดขึ�นมากในเมืองหลวงและเมืองอื�น ๆ ซึ� งโบสถนี์�

ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเรียบร้อยแลว้ จากนั�นนาํท่าน ล่องแม่นํ�าดานูบ แม่นํ�า

ดินแดนโรแมนติกของประเทศฮงัการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรม 

ต่าง ๆ ที�โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั�งแม่นํ�าดานูบ มนตเ์สน่ห์ที�ไม่เสื�อมคลาย และรับการยกยอ่งวา่เป็น

เมืองโรแมนติกบนสายนํ�าแห่งหนึ�งของโลก 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

 นําท่าเดินทางเข้าสู่ที�พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สาม บูดาเปสต์ (ฮังการี)- ช้อปปิ� ง Parndof Outlet- เวยีนนา (ออสเตรีย) BF / -- / -- 
 

 

 

  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางต่อสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) เอาท์

เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งใหญ่ มีร้านคา้มากกวา่ ��� ร้าน สินคา้แบรนดชื์�อดงั

ต่าง ๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมาย  ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนมมากมาย 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 (เอาทเ์ลทปิดทุกวนัอาทิตย)์ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวัน เพื�อสะดวกในการเลอืกซื�อสินค้า 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของออสเตรีย นาํท่านชมเมืองเวยีนนา เมืองแห่ง

ดินแดนในฝันของนกัท่องเที�ยวอีกมากมายที�ต่างพากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติก ผา่นชมความงาม

ของอาคารสาํคญั ๆ เช่น อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ 

จากนั�นนาํท่านสู่ยา่นใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที�มีร้านคา้นานาชนิด และยงัเป็นที�ตั�ง

ของวหิารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที�ระลึกภายนอกวหิาร ใหท้่าน
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ไดอิ้สระชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมดงัๆ หรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซื�อซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อกโกแลต ชื�อดงัของ

เวยีนนา มาทดลองชิมหรือจะซื�อเป็นของฝากทางบา้น 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกในการเลอืกซื�อสินค้า  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั NOVUM HOTEL KAVALIER WIEN หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี�  เวยีนนา-กรุงปราก (สาธารณะเชก)-ปราสาทปราก-สะพานชาลล์  BF / L / D 
 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของ ประเทศเชก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) 

นาํท่านชมความสวยงามภายนอกของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที�ตั�งอยูบ่นเนินเขาริมฝั�ง แม่นํ�าวลัตาวา  

อดีตที�ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นที�ทาํการของคณะรัฐบาล  นาํท่านชมววิสวยบนเนินเขา

ที�สามารถมองเห็นตวัเมืองปรากที�อยูค่นละฝั�งแม่นํ�า ที�ท่านจะเห็นถึงชื�อที�มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที�

ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่าง ๆ มากมาย รวมทั�งยอดโบสถต่์าง ๆ อีกดว้ยเดินผา่นเขตอุทยานที�สวยงาม 

ชมอาคารสาํคญั ๆ มากมาย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านสู่ ปราสาทปราก ที�มี มหาวหิารเซนต์วติัส วหิารประจาํราชวงศซึ์� งสร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ที�ประดบั

ดว้ยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยา่งสวยงาม ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอนัสวยงาม ใหท้่านสัมผสั

กบับรรยากาศที�สวยงามและววิแบบพาโนรามารอบกรุงปราก ที�สามารถมองเห็น สะพานชาร์ลส ที�ทอดขา้ม

แม่นํ�าวลัตาวา สัญลกัษณ์ที�สําคญัของปรากที�สร้างขึ�นในยุคของกษตัริยช์าร์ลสที� � ปัจจุบนัเป็นสถานที�ที�เหล่า

ศิลปินต่าง ๆ นาํผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที�ยวและผูที้�สนใจ จากนั�นนาํท่านเดินชมเมืองจนถึง 

ย่านจัตุรัสเมืองเก่า ที�มีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเต็มไปดว้ยร้านขายของนานาชนิด รวมทั�งร้านคริสตลั 

ซึ� งโบฮีเมียคริสตลันั�นเป็นที�รู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทั�วยุโรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่าง ๆ ก็นิยมนาํไป

เป็นเครื�องประดบั หรือช่อโคมระยา้ที�งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที�จะมีตวัตุก๊ตาโบราณออกมาแสดงในทุก

ชั�วโมง  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารไทย 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั HOTEL INTERNATIONAL  หรือเทยีบเท่า 

วนัที�ห้า ปราก-เชสกี�คลุมลอฟ-ฮอลสตัท (ออสเตรีย)-ซาลส์เบิร์ก BF / L / D 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี�ครุมลอฟ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง) นาํท่านชมเมืองโบราณที�มีอายุ

มาตั�งแต่ศตวรรษที� �� จากการก่อตั�งเมืองของตระกลู Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมียและบา

วาเรีย สุดทา้ยเมืองก็กลบัมาอยูใ่นการปกครองของตระกลู Schwarzenberg  และครุมลอฟก็เจริญขึ�นเรื�อย ๆ 

จากการที�อยูใ่นเส้นทางการคา้ขายในอดีต และยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น � ในเมืองมรดกโลกที�ไดรั้บการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. ����  นาํท่านถ่ายภาพ ภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที�ไดรั้บการ

เปลี�ยนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั เปลี�ยนมือเจา้ของหลายครั� งหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของ

ปราสาทที�ตั�งอยูบ่นเนินเขาในคุง้นํ�าวลัตาวา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  

บ่าย นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) เมืองมรดกโลกที�

เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ �,��� ปี ช่วงที�เจริญรุ่งเรืองที�สุดในอดีตประมาณปี ��� ปีก่อนคริสตกาล และยงัมี

ทิวทศัน์ที�สวยงามเป็นที�หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย นาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ

ทะเลสาบที�เรียกวา่ ซี สตราซ ระยะทางประมาณ ��� เมตร อีกดา้นมีร้านขายของที�ระลึก ที�ศิลปินพื�นบา้น

ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ที�เก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื�นดิน บา้งอยูบ่นหนา้

ผาลดหลั�นกนัเป็นชั�น ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลาย

สุดของถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจาํเมืองซึ� งเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ�าพุกลางลาน 

และอาคารบา้นเรือนที�สวยงาม อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นนั�งจิบกาแฟ หรือเดินเที�ยวชมเมือง 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.��ชม.) เป็นเมืองที�มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสี�ของประเทศที�นี�เตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื้�อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็นบา้นเกิด

ของคีตกวีเอกของโลก โวลฟ์กงัก ์อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะเรื�อง The Sound 

of Music และไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกเมื�อปี ค.ศ. ���� 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั AUSTRIA TREND SALZBURE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�หก ซาลส์เบิร์ก-องิโกสตัตต์(เยอรมนี) –ช้อปปิ� ง เอ้าเลท-มิวนิค  BF / -- / D 
 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่  เมืององิโกลสตัดท์ (Ingolstadt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ช.ม.) เมือง

แห่งแฟรงเกนสไตน์ แห่งประเทศเยอรมนั อยูติ่ดกบัแม่นํ�าดานูบใจกลางแควน้บาวาเรีย เป็นที�ตั�งของสาํนกังาน

ใหญ่ของบริษทัรถยนต ์AUDI และเป็นที�ตั�งของโรงงานผลิตชิ�นส่วนเครื�องบิน  ป้องกนัทางอากาศ 

(DEFENCE AIRCRAFT MANUFACTURER AIRBUS) จากนั�นนาํท่านสู่  องิโกลสตัดท์ เอ้าเลท (Ingolstadt 

Village Outlet) ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ  AIGNER , BALLY , Birkenstock , 

Calvin Klein , COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo Boss , L Occitane , LACOSTE 

, Levi’s , Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite , SUPERDRY , Swarovski , The 

North Face , Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , VALENTINO , Versace , 

ช็อคโกแลตสวสิ , มีด-กรรไกรตุ๊กตาคู่ ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระรับประทานอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� ง 

บ่าย นาํท่านเดินทางต่อสู่ นครมิวนิค (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชั�วโมง) เมืองที�เตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้น

สถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั นาํท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน 

ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที�ตั�งของศาลาวา่การเมืองเก่าที�งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถ์

ใหญ่ที�โดยมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ที�สร้างเมื�อปี ค.ศ. ����-

���� ซึ� งมี หอระฆงั อนัมีชื�อเสียงไปทั�วโลก ตั�งอยูต่วัหอคอย มีความสูงถึง ��� ฟุต ชมยา่นสาํคญั ๆ บนถนน

แมกซิมิเลี�ยน สตราเซ่ ที�ตั�งของโอเปร่าเฮ้าส์ พพิธิภัณฑ์เรสซิเด้นท์ จากนั�นให้เวลาท่านไดช้อ้ปปิ� งร้านคา้ที�มี

ชื�อเสียงโด่งดงัของยุโรป เช่น หลุยส์ วติตอง,ชาแนล, ดิออร์,เฮอร์แมส ,มีดกรรไกรตุ๊กตาคู่ เครื�องชงกาแฟ

เนสเปรสโซ่ กระเป๋าริโมว่า นาฬิกาสวสิ ฯลฯ อยา่งเตม็ที� 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพื�นเมือง เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  NH MUCHEN MESSE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�เจ็ด มิวนิค (เยอรมนี)- BMW WORLD-สนามบิน BF /- - /-- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม BMW WORLD โชวรู์มแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW 

ยนตรกรรมที�โด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดินชมรถบีเอม็รุ่น

ใหม่ ๆ พร้อมเลือกซื�อของที�ระลึกจากบีเอม็และมินิคูเปอร์ 

��.�� น. นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเต

ราสส์ เพื�อผา่นขั�นตอนการทาํคืนภาษี-เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง เพื�อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที�ยวบินที� QR ��� (มีบริการอาหารบนเครื�อง) 

��.�� น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที�แปด โดฮา-กรุงเทพฯ -- / -- / -- 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที�ยวบินที� QR ��� (มีบริการอาหารบนเครื�อง) 
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��.�� น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2 -3 ทา่น 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

7-14 ธนัวาคม 2562 55,900 7,000 
 

*** บัตรโดยสารของการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ที�เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ�ามัน  ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�ม *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ�ากว่า � ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

อตัรานี�รวม 

 * ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR รวม ภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

 * ค่าโรงแรมที�พกั รถรับส่ง อาหาร สถานที�เที�ยว ตามรายการที�ระบุ (พกั สอง-สาม ท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

 *  ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรม ์

อตัรานี�ไม่รวม 

 * ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 * ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

 * ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ และ คนขับรถ ไกด์ท้องถิ�น ท่านละ �,000 บาท (เกบ็พร้อมส่วนเหลอื) 

 * ค่าวซ่ีาเชงเก้น (ออสเตรีย) ท่านละ 3,500  บาท (เกบ็พร้อมมัดจํา)  

 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่นค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

 * ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 * ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 * สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเก็บเพิ�ม 

 * ค่าประกนัการเดินทางที�นอกเหนือจากรายการทวัร์ 

การชําระเงิน  

 * ทางบริษทัฯ เก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน �0,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่านสําหรับการจองทวัร์ 

 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  21วนัทาํการ หรือหลงัจากการยื�นวซ่ีา 

  มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินค่ามดัจาํทั�งหมด  

 * บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ�ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ

  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยวรวมทั�งไม่สามารถรับ 

  ผดิชอบจากกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัยดงันี�  การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 

  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํ 
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  ที�ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระมาแลว้ 

 

หมายเหตุ  

 * รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกั ในต่างประเทศ

  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั กรณีที�มีการเกิด

  ภยัธรรมชาติ ทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ�นและมีเหตุทาํให้

  การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจาก

  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที�บริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือสิ�งของหา้มนาํเขา้

  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�กองตรวจคน

  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั�งหมดหรือบางส่วน 

 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

  หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 * รายการทวัร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิดหรือมีผล

  กบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 

 * เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบ

  หอ้งเดี�ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  

  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่

  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 * โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  

 * กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 

  ขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 * โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่ มี

 อ่างอาบนํ�า ซึ� งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

หลกัฐานการยื�นวซ่ีาออสเตรีย 
 

ผู้ยื�นคําร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ�วมือ ที�ศูนย์ยื�นวซ่ีา VFS ณ อาคารจามจุรีสแควร์ 
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ตามวนัและเวลานดัหมาย  ใช้เวลาพจิารณาวีซ่าโดยรวม 15 วันทาํการ (ไม่รวมวันหยุดและวันยื�นเอกสาร) 

 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่านั�น  
ในกรณีที�มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื�อป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นที�เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพื�อประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

เอกสารในการขอวซ่ีา   
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน   

 2. รูปถ่ายสีขนาด  กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จาํนวน 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะ 

  ถึงคาง  3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั�น (ไม่สวม 

  แวน่ตา และเห็นใบหูชดัเจน)  
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4. หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อไดท้ั�งเบอร์ที�ทาํงาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  

5. สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้  

6. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนชื�อ 

7. สาํเนาใบเปลี�ยนนามสกุล กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนนามสกุล 

8. สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านที�หยา่แลว้  
9. หนังสือรับรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งชี�การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการทาํงานของบริษทัที�ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้

ทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ (หนงัสือรับรองการทาํงานมีอาย ุ1 เดือน เท่านั�น) 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น (ตวัจริง) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั

ราชการ 1 ชุด (ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทาํงานที�ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สําเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนงัสือรับรองความ

เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ�ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทาํอาชีพอสิระ ตอ้งทาํจดหมายแนะนาํตวัเองวา่ทาํอาชีพอะไร ไดเ้งินมาจากอะไร (เป็นภาษาองักฤษ) 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บ้าน  หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนา

ทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาํเนาทะเบียน

สมรสพร้อมแสดงสาํเนาสูติบตัรบุตร ทั�งนี� เพื�อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา  หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดั

หนงัสือชี�แจงเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น

การเงินของผูรั้บรอง พร้อมชี�แจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
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เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบื�องตน้ ควรมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีนี�หากความสัมพนัธ์

ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื�นคาํร้องขอวซ่ีานี� )   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จาก

โรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) พร้อมประทบัตรา 
 10. หลกัฐานการเงิน   

- สําเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั�น ที�แสดงถึงการเคลื�อนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยา่งนอ้ย 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด ภายใน 7 วนันับจากวนัยื�นเอกสาร)  

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการยื�นวีซ่า 

  

- กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี ใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนั เช่น บิดา,มารดา,พี�,นอ้ง  ทาํ 

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  โดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายและชื�อผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT 

ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั�น  ที�แสดงถึงการเคลื�อนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีภายใน 

7 วนันับจากวนัยื�นเอกสาร) และเอกสารผูอ้อกค่าใชจ่้าย  1. สาํเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน  2.จดหมายระบุ

ความสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่าใชจ่้าย  3.เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการยื�นวีซ่า  

  - กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน  เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชีอื�นแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจาํ เป็น 

  ตน้ 

 - กรณีที�เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน 

ครอบครัวดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีสาํเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะ

จดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายที�มีการเงินมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรับรองการเงินพร้อม

ระบุชื�อและความสัมพนัธ์ชี�แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 - กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  

 - จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา ออกโดยอาํเภอ ประทบัตรา พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้ 

สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั�งแนบ

สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื�อรับรองแก่บุตรดว้ย 

 - หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดัเป็น

ภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั�งแนบสถานะทางการ

งานและการเงินของบิดาเพื�อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา 
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โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมชี�แจงระบุความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองที�ไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�น

โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ

แนบดว้ย พร้อมทั�งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื�อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร  

(ใบ ป.ค.14) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 (กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องตามความเป็นจริง เป็นภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. ชื�อ-สกุล (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 

ชื�อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี�ยนชื�อหรือชื�อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน(ถา้มี)..................................................................    

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนั/เดือน/ปี เกิด .......................... สถานที�เกิด............................... 

วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง........................... 
2. สถานภาพ  .......โสด   ....... แต่งงานจดทะเบียน   ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน .......หยา่ ....... หมา้ย 

3. ที�อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ) บา้นเลขที�............................ หมู่ที�................ ซอย................................................... 

ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ..................................... 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย ์ ............................. โทรศพัทบ์า้น ..................................  

โทรศพัทมื์อถือ................................................  อีเมล ............................................................................................ 

4. ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................. 

ตาํแหน่ง กรณีทาํงาน (ภาษาองักฤษ)...................................................................................   ที�อยู ่(ภาษาองักฤษ)   

เลขที�............................ หมู่ที�................ ซอย...................................................ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล

................................................เขต/อาํเภอ.....................................จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย ์ 

............................. โทรศพัท ์.................................. อีเมล .............................................................. 

 

5. ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปครั� งสุดทา้ยหรือไม่     ......... ไม่เคย ......... เคย (กรณีที�เคยใหร้ะบุวนัที�)  

ตั�งแต่วนัที� ...........................................ถึงวนัที� ...........................................รวม .............. วนั 

 

6. กรณเีด็ก (อายไุม่เกิน �� ปี)  โปรดระบุผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ............................................................. 

         ชื�อ-นามสกุล บิดา (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สัญชาติ........................................... 

                 ชื�อ-นามสกุล มารดา (ภาษาองักฤษ).................................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สัญชาติ........................................... 

ที�อยู ่(บิดา/มารดา)  เลขที�............................ หมู่ที�................ ซอย................................................... 

ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ.....................................จงัหวดั

........................................... รหสัไปรษณีย ์ ........................................ 
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