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วันที่ (1) กรุงเทพฯ – โดฮา 
วันที่ (2) โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก   
วันที่ (3) อินส์บูร์ก – นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ – สวารอฟสกี ้คริสตัล เวิร์ด – ซาลส์บวร์ก 
(ออสเตรีย) 
วันที่ (4) ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็กเกีย)  
วันที่ (5) เชสกี ้ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พกั 2 คืน) 
วันที่ (6) ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ  
วันที่ (7) ปราก – บราตสิลาวา (สโลวาเกีย) – บดูาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 
วันที่ (8) บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  
วันที่ (9) กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา   
วันที่ (10)  โดฮา – กรุงเทพฯ 

 

ยโุรปตะวนัออก 10 วนั  

(เยอรมน ี– ออสเตรยี – เช็กเกยี – สโลวาเกยี – ฮงัการ)ี    
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ – โดฮา 
 

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู7 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์   
20.35 น. ออกเดินทางสู ่สนา มบินโดฮา โดยเท่ียวบิน QR 981 

23.50 น. เดินทางถงึ สนามบินโดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที่ (2)  โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อนิส์บูร์ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

02.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินมิวนิค (Munich) โดยเท่ียวบิน QR 059 

06.40 น. เดินทางถึง มิวนิค (Munich) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทัง้ยังเป็นเมืองหลวงของ
แคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ท่ีมีอตุสาหกรรม ผลิตเบียร์อนัลือช่ือ และเคยได้รับ
เกียรติในการเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972 

 เดินทางสู ่เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา (Hohenschwangau) เป็นเมืองท่ีน่าอยูม่ากอากาศสดช่ืนบ้านเมือง
สวยงาม ตัง้เรียงรายอยูร่วมๆ กนั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง “เมนูขาหมูสูตรต้นตาํรับ” 

บา่ย เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึน้ เม่ือปี ค.ศ.1869 ตามคําสัง่
ของพระเจ้าลดุวิกท่ี 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้ มีพระสมณัญานามว่า ราชันหงส์ขาว (Swan 

King) วอล์ทดีสนีย์จงึได้นําเอาปราสาทนีเ้ป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเร่ืองเจ้าหญิงนิทรา และ
ได้จําลองไปสร้างไว้ท่ีดีสนีย์แลนด์ทกุแห่งทัว่โลก 

 

89,900. - 
มัดจาํท่านละ 35,000.- 

07 – 16 ก.พ. 63 20 – 29 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63** 
01 – 10 พ.ค. 63** 12 – 21 มิ.ย. 63** 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63** 
14 – 23 ส.ค. 63** 18 – 27 ก.ย. 63** 16 – 28 ต.ค. 63** 
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 เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็น
เมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็น
เมื องเอก ด้ านการท่ อ งเท่ี ยวของป ระ เทศ
ออสเตรียตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้อินน์ซึ่งคําว่า อินส์
บ รูคนั น้  แปลว่า  สะพานแห่ ง   แม่ นํ า้อิน  มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ครัง้อดีตอินส์บรูคเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด
ในยุคจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนท่ี 1 นอกจากนีอ้ินส์บรูคยงัเป็นเมืองต้นกําเนิดของเคร่ืองแก้วคริสตลัช่ือ
ดงัท่ีสดุในโลกอยา่งชวารอฟสกี ้ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Sailer Hotel, Innsbruck หรือเทยีบเท่า 
 

วันท่ี (3) อินส์บูร์ก – นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ – สวารอฟสกี  ้คริสตัล เวิร์ด – ซาลส์บวร์ก 
(ออสเตรีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านขึน้ชม นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ (Nordkettenbahn Hafelekar) โดยขึน้กระเช้า

รถไฟฟ้าไปยงัเชิงเขา นอร์ดเคทเทน (Nordkette) จากนัน้นําท่านขึน้กระเช้า (Cable car) ไปยงัสถานี 
Hafelekar ระหว่างทางจะผ่านสถานี Seegrube ซึ่งมีระดบัความสงูถึง 1,905 เมตรจากระดบันํา้ทะเล
ตัง้อยู่บนภูเขาสูงท่ีราบสูงบนยอดเขาแห่งนี เ้ป็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักปีนเขา เม่ือ
เดินทางมาถึงยงัสถานี Hafelekar ซึง่มีระดบัความสงู
อยูท่ี่ 2,556 เมตร จากระดบันํา้ทะเล ท่านจะได้สมัผสั
ทศันียภาพ ทิวทศัน์อนังดงามของเมืองอินส์บรุค และ 
Alpenpark Karwendel เป็นสวนธรรมชาติ ท่ี ใหญ่
ท่ีสดุของออสเตรียเท่ียง  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บา่ย นําท่านเข้าชม สวารอฟสกี ้คริสตัล เวิร์ด (Swarovski Crystal World) สวารอฟสกี ้เป็นกลุ่มบริษัท

ครอบครัวผู้ผลิตคริสตลัชัน้นําของโลก ซึ่งได้ก่อตัง้ขึน้กว่า 100 ปีมาแล้ว ณ เมืองวทัเทนส์ แคว้นทิโรล 
ประเทสออสเตรีย โดยมีผู้ ก่อตัง้คือ แดเนียล สวารอฟสกี  ้ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาตัง้รกรากอยู่ท่ี
แคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.1995 ได้มีการเปิดสวารอฟสกีค้ริสตัลเวิร์ด เป็นพิพิธภัณฑ์
คริสตลัเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าชมงานคริสตลัเคร่ืองแก้วคริสตลั “สวารอฟสกี”้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป
ทั่วโลก และนําเสนอคริสตลัในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง รวมทัง้ยงัสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบ
ตามต้องการ 

 
 
  
 
    
 เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยโุรปท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางเนินเขาท่ี

ล้อมรอบได้ รับการอนรัุกษ์เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1996   
 

 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจีน 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ (4) ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกี ้ครุมลอฟ (เช็กเกีย)  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยเูนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage 

เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ริมทะเลสาบท่ีโอบล้อมด้วยภเูขาใหญ่ท่ีน่ารักท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก   
นําท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 
เมตร อีกด้านมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพืน้บ้านออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับ้านเรือนสไตล์อลั
ไพน์ท่ีเก่าแก่ไมข่าดสาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย เดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ตัง้อยู่ริมฝ่ัง

แม่นํา้ วลัตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกําเนิดของแม่นํา้ ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสนํา้สายใหญ่ผ่านกรุง
ปราก 
ชมเขตเมืองเก่าครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า  ท่ียังคง
เอกลกัษณ์ดัง้เดิมไว้ได้ทัง้หมด จนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ในปี 1992  
ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรนํา้เอกแห่งโบเฮเมียเมืองนีต้ัง้อยูใ่นหบุเขาใจกลางป่าเขามี  ท่ีตัง้
ซ่อนตัวอยู่ลึกลบัประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนีมี้แม่นํา้วลัตาว่าไหลผ่ากลางเมือง ภายในตัว
เมืองมีสถาปัตยกรรมจากสมยัยคุกลาง มากมายกว่า 300 อาคารรวมทัง้ปราสาทครุมลอฟท่ีสวยงาม
แปลกตา ให้ท่านได้เดินเลน่ชมเมืองและเดินซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Bellevue Cesky Krumlov หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ (5) เชสกี ้ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) มีอายกุว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขนุ  นางถึง 3 
ตระกูล ท่ีใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในท่ีสุด  เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก *ปราสาทปิดทกุวนัจนัทร์* 
เดินทางสู่เมือง เปิลเซน (Plzen) เป็นเมืองหลวงของเขตเปิลเซนในประเทศเช็กเกีย เป็นเมืองท่ีมีเบียร์
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกคือเบียร์พิลส์เนอร์  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy 

Vary) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลาง
บําบัดโรคภัยต่างๆ ชมตัวเมืองคาโรวี 
วารี เมืองสปาท่ี  ใหญ่ท่ีสุดของเชค ชม
ค ว าม ส ว ย ง า ม ท่ี ส่ ว น ให ญ่ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมจากยุคศตวรรษท่ี 19 ท่ี
เน้นความคลาสสิก โออ่า สดใส สบาย
ตา ซึ่งเมืองนีมี้ต้นกําเนิดมาจากเหตุการณ์เสด็จประพาสล่าสตัว์ในรัชสมัยท่ีพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 และ
พระองค์กําได้มาพบแหลง่นํา้แร่ท่ีนี ้เม่ือราวหกร้อยกว่าปีมาแล้ว ปัจจบุนัมีนํา้พนํุา้แร่อณุหภมิูตัง้แต่ 42 
– 72 องศาเซลเซียสกว่า 12 แห่ง พิพิธภณัฑ์นํา้แร่ธรรมชาติ ท่ีอยู่ใจกลางเมือง มีนํา้พุนํา้แร่อุณหภูมิ
ตัง้แต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองด่ืม ชาวเชคเช่ือวา่ด่ืมแล้วดีตอ่ระบบยอ่ยอาหาร 

  เดินทางสู่  กรุงปราก  (Prague) ขึน้ ช่ือว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่ งของโลก  ด้วย
สถาปัตยกรรม 

 อนัหลากหลายท่ีเก่าแก่และงดงาม ไม่วา่จะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1/2) 
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วันที่ (6)  ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม  ปราสาทปราก  (Prague Castle) เคยเป็น
ปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรองจาก
กินเนสบุ๊ คว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
โดยมีพืน้ท่ีครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร (437.5 ไร่) 
ชม  วิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารท่ี
ใหญ่และสําคัญท่ีสุดของกรุงปร๊าก โดยคําสัง่ของพระ
เจ้ า ช า ร์ ล ส์ ท่ี  4 ส ร้ า ง อุ ทิ ศ ใ ห้ กั บ  St.  Vitus, St. 
Wenceslas และ St. Adalbert นกับุญชาวโบฮีเมียแห่ง
ดินแดนเชค ชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ท่ีมีประติมากรรมรูปปัน้มากมายบนสะพานไม่
ซํา้กนัประดบัอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม อนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (Jan Hus) ผู้ ริเร่ิมรับศาสนามาเผยแพร่อีกครัง้ หลังจากการหยุด
ห้ามการนบัถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต์ ซึง่เคยใช้บริหารประเทศ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย  นําท่าน ชมเขตเมืองเก่า สตาเร เมสโตร (Stare 

Mesto หรือ  Old Town Square) ชม  หอนาฬิกา  
ดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลางเมือง ซึง่อธิบายกา
โคจรของดาว เคราะห์และ พระอาทิตย์รอบโลก (เป็น
ความเช่ือในสมัยนัน้ว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาว
พระเคราะห์) 
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ช้อปป้ิงสินค้าบริเวณย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าจําหน่ายแก้วเจียรนัยท่ีเรียกว่า 
โบฮีเมียน กลาส (Bohemian Glass) สินค้าท่ีมีช่ือสดุของประเทศ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2/2) 

 
 

วันที่ (7)  ปราก – บราตสิลาวา (สโลวาเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกียและ  เป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เมืองบราติสลา
วาเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณา
เขตติดตอ่  กบั 2 ประเทศคือประเทศออสเตรีย
และประเทศฮังการี และในปัจจุบันบราติสลา
วาเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วฒันธรรม
และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะกลุม่อาคารยคุกลางและอาคารศตวรรษท่ี 20 ท่ียงัคงสามารถพบเห็นได้เป็นจํานวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดินทางสู่  เมืองบูดาเปสต์  (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมอนัลํา้ค่า ริมสองฝ่ังแมนํ่า้ดานปู สมญานามวา่ “ราชินีแห่งลุม่นํา้ดานปู” 
นําท่าน ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ (Danube River) แม่นํา้ยาวท่ีสดุในสหภาพยโุรปและยาวเป็นอนัดบั 
2 ของยโุรป มีต้นกําเนิดท่ีแถบป่าดําในเยอรมนี เกิดจากแม่นํา้เล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg 
ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่นํา้ดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่นํา้สายโรแมนติกสายหนึ่ง
ของยโุรป  
  
 

 
 
 
   
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม NH Budapest City หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ (8) บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา 
(ออสเตรีย)  
 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรม 

นําท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square) จัตุรัส
วีรบรุุษมีรูปปัน้ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทัง้ 7 
เผ่า  รวมตวักนัก่อร่างสร้างเมืองกนัขึน้มาจนถึง
ปัจจบุนั  

  ชม  ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) 

ป้อมปราการใหญ่โตท่ีทิง้ร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895 อยูบ่นเนินเขาสงูริมแม่นํา้ดานบู เดิม
เป็นตลาดขายปลาตัง้แต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มี
ทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า 
ตรงกลางมีอนสุาวรีย์สร้างไว้เพ่ือรําลกึถงึเหตกุารณ์โรคระบาดครัง้ใหญ่ในอดีต และมีรูปปัน้บนเสานี ้
คือ Saint Stephen นอกจากนี ้มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนีมี้โบสถ์ Matyas 
มีจดุชมววิเห็นความงามของเมือง  

  ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษท่ี 
13 หลงัคาของโบสถ์ปดู้วยกระเบือ้งสีลวดลายสวยงาม  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลท เพื่อมีเวลาในการช้อปป้ิงภายในเอาท์เลท  
บา่ย  อิสระให้ทุกท่านช้อปปิง้ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ

ออสเตรีย และเป็นแหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ ตัง้อยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกวา่ 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่ือ
ดงัต่างๆ จากทกุมมุโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจใุจ เช่น รองเท้า เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของตกแต่ง
บ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรี
คลาสสิกท่ีมวลมนษุย์ยกยอ่งสรรเสริญ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
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เข้าสูท่ี่พกั  โรงแรม Courtyard by Marriott Wien Schonbrunn หรือเทยีบเท่า 

 
 

วันที่ (9)  กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ผ่านชม พระราชวังโฮฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเต รีย  ส่ วนหนึ่ งของ
พระราชวงัในปัจจบุนัเป็นท่ีพํานกัและ
ทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย 
พระราชวงัสร้างในศตวรรษท่ี 13 และ
มี การต่ อ เติ ม ขยายส่ วน เร่ือยมา 
พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นเสมือนหนึ่งศนูย์
รวมอํานาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของ
ราชวงศ์ฮาพส์บวร์คซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมนัอนัศักดิ์สิทธ์ิและจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิก
พระราชวงศ์มกัจะพํานกัท่ีพระราชวงัแห่งนีใ้นฤดหูนาว และพํานกัท่ีพระราชวงัเชินบรุนในฤดรู้อน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศ์ฮบัส์เบิร์ก 

ซึง่จกัรพรรดิโจเซฟท่ี 1 ปรารถนาท่ีจะสร้างพระราชวงัแข่งขนักบัพระราชวงัแวร์ซายน์ของฝร่ังเศส ชม
ความวิจิตรตระการตาของตําหนักล่าสัตว์บนเนือ้ท่ีกว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟท่ี 1 จะเนรมิตให้เป็น
วิมานจกัรพรรดิแห่งท่ีสองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์มีห้องทัง้หมด 1,200 
ห้องเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง    
อิสระให้ท่านเดินเลน่ ช้อปป้ิง ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิง้สายสําคญัของ
เวียนนา ท่ีมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ เคร่ือง
แก้วคริสตลัเจียระไน เสือ้แบรนด์เนมยอดนิยม และของท่ีระลกึตา่งๆ เป็นต้น 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
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22.15 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 186 
 

วันที่ (10)   โดฮา – กรุงเทพฯ  
 

05.55 น.  เดินทางถงึ กรุงโดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

07.15 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 832 
17.45 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการทวัร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน (QR) 
 

 

 
 

 

อัตรานีร้วม 1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกท่ีศนูย์ย่ืนวีซา่ 
3. คา่พาหนะท่ีระบใุนรายการ พร้อมคนขบัรถ 
4. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ   
7. คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หวัหน้าทวัร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอํานวยความสะดวก ณ สนามบินสวุรรณภมิู  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทวัร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. นํา้ด่ืมระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

07 – 16 ก.พ. 63 20 – 29 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63** 01 – 10 พ.ค. 63** 
12 – 21 มิ.ย. 63** 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63** 14 – 23 ส.ค. 63** 18 – 27 ก.ย. 63** 
16 – 28 ต.ค. 63** 20 – 29 พ.ย. 63 04 – 13 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63 – 03 ม.ค. 64** 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสาํหรับคณะเดนิทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึน้
ไป 

ราคาปกติ ราคา High Season 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาท่านละ   89,900.- 94,900.- 

เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   87,900.- 92,900.- 

เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไมมี่เตียง) ท่านละ  85,900.- 90,900.- 

พกัห้องเด่ียวเพิม่จากคา่ทวัร์ท่านละ   10,000.- 15,000.- 
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14. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็ สําหรับถือขึน้เคร่ือง 
(Baggage) นํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. คา่ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานีไ้ม่รวม 1. คา่ธรรมเนียมทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท / วนั (รวม 900 บาท ตอ่ท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การสาํรองที่ 

งวดที่ 1 : สาํรองที่ น่ัง มัดจาํท่านละ 35,000 บาท    
งวดที่ 2 : ชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

การยกเลกิ กรณีที่บริษัททวัร์ยกเลกิการเดนิทาง 
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกบัลกูค้า ทางบริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้ผู้ ชําระเงินมดัจําภายใน 15 
วนัทําการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สําเนาบตัรประชาชนผู้ โอนเงินมดัจําพร้อม เซน็รับรองสําเนา  
- สําเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจํา (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้ โอนเงินมดัจําเท่านัน้) 
กรณีผู้เดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดนิทางได้ 
ทางบริษัทจะดําเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มดัจองภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สําเนาบตัรประชาชนผู้ โอนเงินมดัจําพร้อม เซน็รับรองสําเนา  
- สําเนาหน้าสมดุบญัชีผู้ โอนเงินมดัจํา (ช่ือบญัชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้ โอนเงินมดัจําเท่านัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่หกัคา่ใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใช้จา่ย 17,500 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใช้จา่ย 35,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใช้จา่ย 50% ของค่าทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใช้จา่ย 75% ของค่าทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใช้จา่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อาท ิการลา่ช้าของสายการบนิ การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ทา่นไว้ให้มากท่ีสดุ   
2.เน่ืองจากการทอ่งเที่ยวนีเ้ป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ี
ทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนัน้ๆ ที่ทางทวัร์จดัให้   
3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากทางบริษัท ฯ และทางตา่งประเทศ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่กบั
สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัรวมถึงร้านอาหารและเมนอูาหาร อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจจะปรับเปล่ียนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้และจะไมคื่นเงนิ คา่ทวัร์ท่ีทา่นชําระแล้ว   
5. หากวนัเดินทางหนงั สือเดินทางของท่านชํารุด (อาทิ ขาด เปียกนํา้) ทางสายการบินไมอ่นญุาต ให้เดินทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบทกุ
กรณี 
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อกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย  
ท่านต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านัน้ ใช้เวลาในการขอวีซ่า 10-15 วัน ทาํการ 

 
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเลม่เก่ากอ่นหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็น
พืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูป
ถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคย
ได้รับ)  

3. สําเนาบตัรประชาชน  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคํานําหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. สําเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้คํานําหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูิบตัร (กรณีเด็กต่ํากว่า 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูิบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับคุคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องทําหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อําเภอเท่านัน้ และให้ระบวุ่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องทําหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน้

และให้ระบวุ่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับดิา (ระบช่ืุอบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องทําหนงัสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออําเภอเท่านัน้

และให้ระบวุ่า บดิายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   
10. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัสําเนาอายุ
ไมเ่กิน 3 เดือน) 
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- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสําเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่กําลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีท่ีศกึษา  
11. หลักฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ สาํเนาสมุดบัญชี ทัง้สอง

อย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

- สําเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ํ่ากว่า 100,000 บาทตอ่การ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุ
บญัชีและถ่ายสําเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เชน่ จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคารแทน
การถ่ายสําเนาสมดุบญัชี 

- บญัชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซา่ได้ แตท่่านต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจํา ต้องเตรียมดงันี ้

 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจํา (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

 สําเนาสมดุบญัชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให้
สมเหตสุมผลในการย่ืนวีซา่ 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุ่าเป็นผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  



   Update 02/12/2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดวา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามนํา้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้	
Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 15	

(สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 

 
 

เดนิทางกรุ๊ป        ตดิต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ‐นามสกลุ                       

 ช่ือ-นามสกลุเดิม หรือ ชื่อ-สกลุ ก่อนแตง่งาน  (  ) ไม่ม ี (  ) มี ระบชุื่อ-นามสกลุ         

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด       

 ท่ีอยู่ปัจจบุนัสามารถติดต่อได้                   

         รหสัไปรษณีย์       

 ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน                   

.         รหสัไปรษณีย์       

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีบ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ       

 อีเมล์                         

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 
  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู ่

ข้อมูลในการทาํงาน/เรียน 

 รายละเอียดท่ีทํางาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ตําแหน่งงาน     ช่ือบริษัท       

ท่ีอยู่ท่ีทํางาน                       

วนัท่ีเร่ิมทํางาน      เบอร์โทรที่ทํางาน      
 รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชัน้         

ท่ีอยู่และเบอร์โทรสถานศกึษา          
 ผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอ่ืน ระบช่ืุอ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์     

(  ) องค์กร/บริษัท ระบช่ืุอ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท       

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท     

ข้อมูลอื่นๆๆ 

 ท่านเคยย่ืนคําร้องขอวีซา่แล้วถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 
 ท่านเคยเดินทางไปประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบวุนัท่ีได้รับวีซา่   วนัหมดอายขุองวีซา่     

 ท่านได้ทําการบนัทกึลายนิว้มือของท่านเพ่ือจดุประสงค์การทําวีซา่เชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรือไม่ 
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ประเทศ  ระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยู่ในหน้าวีซา่)    หมายเลขวีซา่     

ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   
□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 


