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89,900. - 
มัดจำท่านละ 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** 

 

วันที่ (1) กรุงเทพฯ – โดฮา 
วันที่ (2) โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก   
วันที่ (3) อินส์บูร์ก – นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ – สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิร์ด – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) 
วันที่ (4) ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสก้ี ครุมลอฟ (เช็กเกีย)  
วันที่ (5) เชสก้ี ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พัก 2 คืน) 
วันที่ (6) ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ  
วันที่ (7) ปราก – บราติสลาวา (สโลวะเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
วันที่ (8) บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  
วันที่ (9) กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา   
วันที่ (10)  โดฮา – กรุงเทพฯ 

 

 

79,900. - 
มัดจำท่านละ 20,000.- 

15 – 23 ก.พ. 62 08 – 16 มี.ค. 62 12 – 20 เม.ย. 62** 

28 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 17 – 25 พ.ค. 62 21 – 29 มิ.ย. 62 

26 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 09 – 17 ส.ค. 62 20 – 28 ก.ย. 62 

 วันที่ (7) ปราก – บราติสลาวา (สโลวะเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
วันที่ (8) บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  

ยุโรปตะวนัออก 10 วนั  

(เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก็เกีย – สโลวะเกีย – ฮงัการี)    
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ – โดฮา 
 

17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 7 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์   
20.35 น. ออกเดินทางสู่ สนา มบินโดฮา โดยเท่ียวบิน QR 981 
23.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที ่(2)  โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

02.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค (Munich) โดยเท่ียวบิน QR 059 
06.40 น. เดินทางถึง มิวนิค (Munich) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของแคว้น

บาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ท่ีมีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือช่ือ และเคยได้รับเกียรติใน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972 

 เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา (Hohenschwangau) เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มากอากาศสดช่ืนบ้านเมือง
สวยงาม ต้ังเรียงรายอยู่รวมๆ กัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง “เมนูขาหมูสูตรต้นตำรับ” 
บ่าย เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามคำส่ังของ

พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่า ราชันหงส์ขาว (Swan King) 
วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลอง
ไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งท่ัวโลก 

 เดินทางสู่ เมืองอินส์บ รูค ( Innsbruck) เป็น
เมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็น
เมืองเอกด้านการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย
ต้ังอยู่ ริม ฝ่ังแม่น้ำอินน์ซึ่ งคำว่า อิน ส์บรูคนั้น 
แปลว่า สะพานแห่ง  แม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ครั้งอดีตอินส์
บรูคเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิ
มิเลียนท่ี 1 นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลช่ือดังท่ีสุดในโลกอย่างชวา
รอฟสกี้  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Sailer Hotel, Innsbruck หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านขึ้นชม นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ (Nordkettenbahn Hafelekar) โดยขึ้นกระเช้า

รถไฟฟ้าไปยังเชิงเขา นอร์ดเคทเทน (Nordkette) จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า (Cable car) ไปยังสถานี 
Hafelekar ระหว่างทางจะผ่านสถานี Seegrube ซึ่งมีระดับความสูงถึง 1,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ต้ังอยู่บนภูเขาสูงท่ีราบสูงบนยอดเขาแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักปีนเขา เมื่อเดินทาง
มาถึงยังสถานี Hafelekar ซึ่งมีระดับความสูงอยู่ ท่ี 2,556 เมตร จากระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัส
ทัศนียภาพ ทิวทัศน์อันงดงามของเมืองอินส์บรุค และ Alpenpark Karwendel เป็นสวนธรรมชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดของออสเตรียเท่ียง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเข้าชม สวารอฟสก้ี คริสตัล เวิร์ด (Swarovski Crystal World) สวารอฟสกี้ เป็นกลุ่มบริษัท

ครอบครัวผู้ผลิตคริสตัลช้ันนำของโลก ซึ่งได้ก่อต้ังขึ้น
กว่า 100 ปีมาแล้ว ณ เมืองวัทเทนส์ แคว้นทิโรล ประ
เทสออสเตรีย โดยมีผู้ก่อต้ังคือ แดเนียล สวารอฟสกี้ 
ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาต้ังรกรากอยู่ท่ีแคว้นทิโรล 
ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.1995 ได้มีการเปิดสวา
รอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด เป็นพิพิธภัณฑ์คริสตัลเปิดให้
นักท่องเท่ียวได้เข้าชมงานคริสตัลเครื่องแก้วคริสตัล 
“สวารอฟสกี้” ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก และนำเสนอคริสตัลในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง รวมท้ังยัง
สามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบตามต้องการ 

  
 
    
 เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยุโรปท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางเนินเขาท่ี

ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996   
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(4) ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็กเกีย)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีโอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ท่ีน่ารักท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก   
นำท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
อีกด้านมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ท่ี
เก่าแก่ไม่ขาดสาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำ 

วัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปราก 
ชมเขตเมืองเก่าครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า  ท่ียังคง
เอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้ได้ท้ังหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992  
ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรน้ำเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ต้ังอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ท่ีต้ังซ่อน
ตัวอยู่ลึกลับประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ำวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง ภายในตัวเมืองมี
สถาปัตยกรรมจากสมัยยุคกลาง มากมายกว่า 300 อาคารรวมท้ังปราสาทครุมลอฟท่ีสวยงามแปลกตา ให้
ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเดินซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Bellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(5) เชสกี้ ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขุน  นางถึง 3 
ตระกูล ท่ีใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในท่ีสุด  เป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับ
สองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก *ปราสาทปิดทุกวันจันทร์* 
เดินทางสู่เมือง เปิลเซน (Plzen) เป็นเมืองหลวงของเขตเปิลเซนในประเทศเช็กเกีย เป็นเมืองท่ีมีเบียร์ท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลกคือเบียร์พิลส์เนอร์  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปา ท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐ

เช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกว่าเป็น
ศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ ชมตัวเมือง
คาโรวี วารี เมืองสปาท่ี   ใหญ่ท่ีสุดของ
เชค ชมความสวยงามท่ีส่วนใหญ่ เป็น
สถาปัตยกรรมจากยุคศตวรรษท่ี 19 ท่ี
เน้นความคลาสสิก โออ่า สดใส สบายตา 
ซึ่งเมืองนี้มีต้นกำเนิดมาจากเหตุการณ์
เสด็จประพาสล่าสัตว์ในรัชสมัยท่ีพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 4 และพระองค์กำได้มาพบแหล่งน้ำแร่ท่ีนี้ เมื่อราวหกร้อยกว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันมีน้ำพุน้ำแร่
อุณหภูมิต้ังแต่ 42 – 72 องศาเซลเซียสกว่า 12 แห่ง พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ ท่ีอยู่ใจกลางเมือง มีน้ำพุ
น้ำแร่อุณหภูมิต้ังแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองด่ืม ชาวเชคเช่ือว่าด่ืมแล้วดีต่อระบบย่อย
อาหาร 

  เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก ด้วยสถาปัตยกรรม 
 อันหลากหลายท่ีเก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์ 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที ่(6)  ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้ าชม ปราสาทปราก (Prague Castle)  เคยเป็ น
ปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรองจากกิน
เนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมี
พื้น ท่ีครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร (437.5 ไร่) ชม 
วิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารท่ีใหญ่
และสำคัญท่ีสุดของกรุงปร๊าก โดยคำส่ังของพระเจ้า
ชาร์ลส์ท่ี 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslas 
และ St. Adalbert นักบุญชาวโบฮีเมียแห่งดินแดนเชค 
ชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ท่ีมีประติมากรรมรูปป้ันมากมายบนสะพานไม่ซ้ำกันประดับอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม อนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (Jan Hus) ผู้ริเริ่มรับศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้าม
การนับถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเคยใช้บริหารประเทศ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  นำท่าน  ชมเขตเมืองเก่า  สตาเร เมสโตร  (Stare 

Mesto หรือ  Old Town Square) ชม  หอนาฬิกา  
ดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลางเมือง ซึ่งอธิบายกา
โคจรของดาว เคราะห์และ พระอาทิตย์รอบโลก (เป็น
ความเช่ือในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระ
เคราะห)์ 
ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าจำหน่ายแก้วเจียรนัยท่ีเรียกว่า โบฮีเมียน 
กลาส (Bohemian Glass) สินค้าท่ีมีช่ือสุดของประเทศ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2/2) 

 
 

วันที่ (7)  ปราก – บราติสลาวา (สโลวะเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกียและ  เป็นเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เมืองบราติสลาวาเป็น
เมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีมีอาณาเขตติดต่อ  
กับ  2 ประ เทศคือประเทศออสเตรียและ
ประเทศฮังการี และในปัจจุบันบราติสลาวาเป็น
ศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจของสโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ
กลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษท่ี 20 ท่ียังคงสามารถพบเห็นได้เป็นจำนวนมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม

อันล้ำค่า ริมสองฝ่ังแม่น้ำดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูป” 
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) แม่น้ำยาวท่ีสุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 
ของยุโรป มีต้นกำเนิดท่ีแถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหล
มารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบท่ีเมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป  
  
 

 
 
 
   



   Update 24/01/2020 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                 8 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม NH Budapest City หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่ (8) บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  
 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square) จัตุรัส
วีรบุรุษมีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ท้ัง 7 
เผ่า  รวมตัวกันก่อร่างสร้างเมืองกันขึ้นมาจนถึง
ปัจจุบัน  

  ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) 
ป้อมปราการใหญ่โตท่ีท้ิงร่องรอยแห่งอดีต สร้าง
ใน ปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาต้ังแต่สมัยยุคกลาง มีป้อม
ปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity 
square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรค
ระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวย
เป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง  

  ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษท่ี 13 
หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบ้ืองสีลวดลายสวยงาม  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลท เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้งภายในเอาท์เลท  
บ่าย  อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศ

ออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ต้ังอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่ือดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เส้ือผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน 
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรี
คลาสสิกท่ีมวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Courtyard by Marriott Wien Schonbrunn หรือเทียบเท่า 
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วันที ่(9)  กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ผ่านชม พระราชวังโฮฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา 
ประ เทศออสเตรีย  ส่ วนห นึ่ งขอ ง
พระราชวังในปัจจุบันเป็นท่ีพำนักและ
ทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย 
พระราชวังสร้างในศตวรรษท่ี 13 และ
มี ก าร ต่ อ เติ ม ข ย าย ส่ วน เรื่ อ ย ม า 
พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์
รวมอำนาจการปกครองท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์
ฮาพส์บวร์คซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิกพระราชวงศ์
มักจะพำนักท่ีพระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพำนักท่ีพระราชวังเชินบรุนในฤดูร้อน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก 

ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟท่ี 1 ปรารถนาท่ีจะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ชม
ความวิจิตรตระการตาของตำหนักล่าสัตว์บนเนื้อท่ีกว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟท่ี 1 จะเนรมิตให้เป็นวิมาน
จักรพรรดิแห่งท่ีสองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้องท้ังหมด 1,200 ห้องเปิด
ให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง    
อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของ
เวียนนา ท่ีมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ เครื่องแก้ว
คริสตัลเจียระไน เส้ือแบรนด์เนมยอดนิยม และของท่ีระลึกต่างๆ เป็นต้น 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 186 
 

วันที ่(10)   โดฮา – กรุงเทพฯ  
 

05.55 น.  เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
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07.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 832 
17.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการทัวรย์ุโรปตะวันออก 9 วัน (QR) 
 

 

 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึนเครื่อง 

(Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / วัน (รวม 900 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 35,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   

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** 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคาปกติ ราคา High Season 

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

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   87,900.- 92,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  85,900.- 90,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   10,000.- 15,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ชำระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 17,500 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 35,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกดิเหตุสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาต ิสภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชนข์อง
ท่านไว้ให้มากท่ีสดุ   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรยีกร้องเงินคนืใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนีเ้ป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรดุ (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย  
ท่านต้องไปย่ืนขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านัน้ ใช้เวลาในการขอวีซ่า 10-15 วัน ท าการ 

 
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็น
พืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูป
ถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคย
ได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... 

ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชื่อผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมดุบัญชี ทัง้สอง

อย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชือ่เจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 

- ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุ
บญัชีและถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซ่า) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมม่ี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคารแทน
การถ่ายส าเนาสมดุบญัช ี

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving) มา
ด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี ้

✓ หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบชุื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 

✓ ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่านให้
สมเหตสุมผลในการยื่นวีซ่า 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

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

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (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 ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                  ---------------------------------------------- 
 

 

 


