CHARMING EAST EUROPE
GERMANY – AUSTRIA
เยอรมัน-ออสเตรี ย 7 วัน 4 คืน

ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ เข้ าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
พร้ อมช้ อปปิ ง้ McArthurGlen Parndorf Outlet มิวนิค-อิปซี ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ โฮเฮน
ชวานเกา พระราชวังนอยชวานสไตน์ เคมป์ เท่น (เยอรมัน)

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
21.30 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าระหว่าง
หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ เช็คกรุ๊ป D

วันที่ 2 มิวนิค-อิปซี่-ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ -โฮเฮนชวานเกา-พระราชวังนอยชวานสไตน์ -เคมป์ เท่ น (เยอรมัน)
00.20 น.
07.05 น.

กลางวัน
บ่าย

นาท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG-924
เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ย ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของประเทศเยอรมนี
ริ มฝั่งแม่น ้าอิซาร์ เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
และมีอาร์ ตแกลเลอรี่ ดีที่สดุ ด้ วย นาท่านชมนครมิวนิค ซึง่ มหานครแห่งนี ้ ก่อตังในคศ.1158
้
มีบรรยากาศรื่ นรมย์
เต็มไปด้ วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรื อง ไม่วา่ แบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรื อแบบสมัยใหม่ และ
เป็ นแหล่งรวมห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัยมากมาย นาท่านสูบ่ ริ เวณ จัตรุ ัสมาเรี ยน ย่านใจกลางเมืองเก่าของ
มิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ที่นา่ ชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มารี ทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มี
จุดเด่นอยูท่ ี่หอนาฬกิ าทีเ่ รี ยกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึง่ จะออกมาเต้ นระบา ให้ ชมกันในเวลา 11
โมงเช้ าในหน้ าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึง่ รอบในหน้ าร้ อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามทีม่ ีโดมเป็ น
รูปทรงหัวหอมคูเ่ ป็ นสัญลักษณ์ อีกทังบริ
้ เวณย่านนี ้ยังมีร้านจาหน่ายสินค้ าแบรนด์เนมชื่ อดังเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอิปซี่ Eibsee (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั
เขาซุกสปิ ตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี นาท่านขึ ้นกระเช้ าที่สถานอิปซี่ สู่ สถานีซุกสปิ ตเซ่ เพื่อนาท่านขึ ้นสู่
ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมัน ให้ ทา่ นชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองข้ างทาง จนถึงลาน
หิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นาท่านไต่ระดับสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ให้ เวลาท่าน เดินเล่น
ถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่นนเป็
ั ้ นอีกหนึง่ พรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรี ย สมควรแก่เวลานาท่านลงจากเขา จากนันน
้ าท่านเดินทาง เมืองโฮเฮนชวาน

ค่า

เกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นเขตแคว้ นบาวาเรี ยตอนใต้ ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศ
ออสเตรี ย เป็ นเมืองเก่ามาตังแต่
้ ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นที่ตงของปราสาทของกษั
ั้
ตริ ย์บาวาเรียและยัง
แวดล้ อมไปด้ วยทะเลสาบน้ อยใหญ่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเข้ าชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน์” ซึง่ อยูบ่ นเนินเขาสูงที่สร้ างจากบัญชาของกษัตริ ย์ลดุ วิคที่ 2 ที่ต้องการสร้ างปราสาทตามเทพนิยายของริ
ชาร์ ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จดุ ที่ถา่ ยรูปกับปราสาทนี ้ได้ ดี
ที่สดุ ดัง่ รูปโปสเตอร์ โปสการ์ ดต่างๆ ซึง่ ความงามนี ้ยังทาให้ ปราสาทแห่งนี ้เป็ นปราสาทต้ นแบบทีว่ อลท์ดีสนีย์ได้
นามาสร้ างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์ การ์ ตนู และเป็ นสัญลักษณ์ของบริ ษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสูป่ ราสาท
บริ การด้ วยรถชัทเทิ ้ลบัส หากรถปิ ดให้ บริ การด้ วยกรณีใดๆ จะต้ องใช้ การเดินเท้ าแทน หรื อนัง่ รถม้ าซึง่ บริการรถ
ม้ าไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ หากโดยสารขึ ้นลงชาระเพิม่ ท่านละประมาณ 10 ยูโร) จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง
เคมป์ เท่น Kempten เมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมิภาคอัลล์กอยแห่งแคว้ นบาวาเรี ย เชื่อว่าเดิมเป็ นทีต่ งรกรากของชาว
ั้
เคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครอง
โดยชาวโรมัน เรี ยกได้ วา่ เมืองเคมป์ เท่นเป็ นชุมชนเมืองทีม่ ี
ความเก่าแก่ที่สดุ ในเยอรมัน (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั My Parkhotel Kempten หรื อระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ที่โรงแรม จากนันให้
้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เคมป์ เท่ น (เยอรมัน)-อินน์ สบรูค (ออสเตรีย)-เบิร์ชเทสกาเด้ น-โคนิกซี่ (เยอรมัน)ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดนสู่ เมืองอินนส์บรูค Innsbruck ประเทศออสเตรี ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล เป็ นภาษาเยอรมันที่แปลว่า สะพานข้ ามแม่น ้าอินน์ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกของ
ประเทศออสเตรีย บนที่ราบลุม่ แม่น ้าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ จากตัวเมืองอินน์สบรูค สามารถ
มองเห็นยอดเขาสูงลูกต่างๆ ได้ แก่ นอร์ ทเคทเทอ พัทแชร์ โคเฟิ ล และแซร์ เลส เป็ นต้ น เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี ้มี
ชื่อเสียงในด้ านการเป็ นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการแข่ง ขันกีฬาฤดูหนาวหลาย
ครัง้ ได้ แก่ โอลิมปิ คฤดูหนาวในปี 1964 และปี 1976 พาราลิมปิ คฤดูหนาว ปี 1984 และ ปี 1988 รวมถึงโอ
ลิมปิ คเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี 2012 ทาให้ เมืองอินน์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกที่ได้ มีการจัด
กีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 3 ครัง้ ให้ ทา่ นเดินชม เมืองอินน์สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขา เมืองที่มีทวิ ทัศน์อนั งดงาม
ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและทีเ่ ล่นสกีที่ดีที่สดุ ในยุโรป ซึง่ ปั จจุบนั ทารายได้ สงู สุดให้ กบั ประเทศ นาท่านชมเขต
เมืองเก่า ที่มี ตาหนักหลังคาทองคา ที่มีอายุร่วม 450 ปี เป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญ ซึง่ เป็ นมุขหลังคาหน้ าต่างของ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ตัวอาคารที่ยื่นออกมา สร้ างขึ ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคานี ้ถูกสร้ างเพิม่ เติม
ให้ กบั พระราชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟ ในการฉลองการหมันระหว่
้
างพระเจ้ าแม็กซิมิเลีย่ นที่ และพระนางมาเรี ย
เบียนกา สฟอร์ ซา่ บุตรสาวของดยุคแห่งมิลาน หน้ ามุขแห่งนี ้ประดับประดาด้ วยแผ่นไม้ สเี่ หลีย่ มผืนผ้ า ชุบ
ทองแดงจานวน 3,450 แผ่น เป็ นเฉลียงหน้ ามุขที่มีไว้ สาหรับดูการแข่งขันหรื อละครที่จตั รุ ัสเบื ้องล่างลงไป และให้
ท่านมีเวลาเลือกซื ้อสินค้ าคริ สตัลจากสวาลอฟสกี ้ ไม่วา่ จะเป็ นสร้ อยคอ ต่างหู กาไล หรื อเครื่ องประดับอื่นๆ
เป็ นต้ น ล้ วนได้ รับการออกแบบและจัดแสดงอย่างน่ารักและสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทชการเด้ น Berchtesgaden ตังอยู
้ ใ่ นเขตประเทศเยอรมัน (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองท่องเทีย่ วที่สาคัญติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้ นทางท่องเที่ยวของประเทศเยอรมันหรื อ
เส้ นทาง The Alpine Road และในอดีตเคยเป็ นเมืองที่ร่ ารวยด้ วยเหมืองเกลือ ซึง่ เริ่ มทาการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1517 ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานทีท่ อ่ งเที่ยวยอดนิยม ให้ ทา่ นชมเมืองเล็กๆ น่ารักที่ถกู โอบล้ อมโดยเทือกเขาแอลป์
โดดเด่นด้ วยทัศนียภาพของธรรมชาติทงี่ ดงามอีกทังเป็
้ นเมืองที่ฮิตเลอร์ ได้ สร้ าง “รังนกอินทรี ” อันโด่งดังในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปั จจุบนั ยังมีบงั เกอร์ และเครื่ องป้องกันหลงเหลือให้ ชมอยู่ อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นย่านใจกลาง
เมืองทีเ่ ต็มไปด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรี ยตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี ที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นทะเลสาบกษัตริ ย์ ซึง่ เป็ นทะเลสาบในหุบเขา อยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของแคว้ นบาวาเรี ย นาท่านล่องเรื อชมความงดงามของทัศนียภาพรอบทะเลสาบ Konigsee
Lake ที่สวยงามจนได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก อีกทังอี
้ กทังยั
้ งเป็ นทะเลสาบทีถ่ ือว่าลึกที่สดุ น ้าใสที่สดุ
และสะอาดที่สดุ ในเยอรมนี จึงอนุญาตให้ เฉพาะเรื อพาย และเรื อที่ใช้ ไฟฟ้าเท่านันที
้ ่สามารถแล่นไปมาใน
ทะเลสาบได้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูเ่ ขตประเทศออสเตรี ยอีกครัง้ ที่ เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg
เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถานที่ของเด็กอัจฉริ ยะโมสาร์ ตที่เพิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผา่ นมา
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Arena City Hotel หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งศิลปิ นเพลง และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบ

กลางวัน
บ่าย

ค่า

บาร็ อค และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้ วย นาท่านเดินข้ ามแม่น ้าซาลสอัคช์เพือ่ เดินเล่นชมเมืองเก่า
ของ ซาลสเบิร์ก สูจ่ ตั รุ ัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคูก่ บั อนุเสาวรี ย์โมสาร์ ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรื อมหา
วิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็ อคตอนต้ น ถือเป็ นโบสถ์บาร็ อคยุค
แรก โดยสร้ างขึ ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ กู ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ตอ่ มาได้ รับการบูรณะให้ งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรื อนเรี ยงราย ซึง่
ถูกสร้ างขึ ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้ านที่มหี ลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บง่ บอกชื่อร้ านค้ า
หรื อบ้ านเรื อนที่ทาด้ วยมือและกรอบหน้ าต่างที่เป็ นภาพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีร้านค้ าแบรนด์
เนมมากมายและเป็ นที่ตงของบ้
ั้
านเกิดของโมสาร์ ต ที่เพิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี เมือ่ ปี 2006 ตังอยู
้ บ่ นถนนเส้ นนี ้
ด้ วย โมสาร์ ทเกิดที่นี่และอยูใ่ นบ้ านเกิดแห่งนี ้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ ายไปอยูอ่ ีกหลังหนึง่ บ้ านหลังนี ้จึงถูก
ดัดแปลงให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึง่ บ้ านหลังนี ้ได้ รับการออกแบบโดย Robert Wilson
นักศิลปะชาวอเมริ กนั โดยมีการออกแบบให้ เหมือนกับตอนที่โมสาร์ ทยังมีชีวติ อยู่ ให้ ทา่ นถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
(เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้ นารถบัสนานักท่องเที่ยวเข้ าในเขตบริเวณเมืองเก่า) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศทีแ่ สนบริ สทุ ธิ์
และสวยงามริ มทะเลสาบในประเทศออสเตรี ย ความสวยงามของเมืองนี ้ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้ เรี ยกได้ วา่ ฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริ ญรุ่งเรื องที่สดุ ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย นาท่านเดินเท้ าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” See Strasse
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้ านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื ้นบ้ านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับ
บ้ านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้ างอยูร่ ะดับพื ้นดิน บ้ างอยูบ่ นหน้ าผาลดหลัน่ กันเป็ นชันๆ
้ และบ้ าน
แต่ละหลังล้ วนประดับประดาด้ วยของเก่า ดอกไม้ หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ ชม
จัตรุ ัสประจาเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้ วยน ้าพุกลางลาน และอาคารบ้ านเรื อนที่สวยงาม อิสระให้
ท่านได้ พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย หนึง่ ในเมืองทีม่ ีความโรแมนติกมากที่สดุ เมือง
หนึง่ ของยุโรป สะอาดและสวยงามด้ วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ อนั รุ่งเรื องในอดีต
กระจายอยูท่ วั่ เมือง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรี ย มีแม่น ้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น ้า
ดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทังศู
้ นย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญใน
ระดับนานาชาติ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื ้นเมืองอิ่มอร่อยกับเมนูซี่โครงหมูซอสกระเทียมและซอสบาร์ บีคิวพร้ อม
เครื่ องดื่มไวน์หรื อเบียร์ หรื อซอฟดริ๊ ง
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ 5

เวียนนา-พาร์ นดอร์ ฟ-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่าผ่านชม นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรี ย หนึง่ ในเมืองที่มีความโรแมนติก
มากที่สดุ เมืองหนึง่ ของยุโรป สะอาดและสวยงามด้ วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อนั
รุ่งเรื องในอดีตกระจายอยูท่ วั่ เมือง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรี ย มีแม่น ้าสายสาคัญของ
ยุโรปคือแม่น ้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทังศู
้ นย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมี
ความสาคัญในระดับนานาชาติ ชมเมืองเวียนนาและมีเวลาให้ ทา่ นเก็บภาพความสวยงาม อันเป็ นที่ตงของ
ั้
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นที่ตงของ
ั้
สานักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้ วย และอาคารสวยงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม อาทิ โรง
ละครโอเปร่าที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุม่ อาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของ
ราชสานักฮัปสบูร์กมาตังแต่
้ คริ สตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึง่ สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883,
พระราชวังเบลวาแดร์ , สวนสเตร๊ าส์และโบสถ์เซ้ นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้ น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวา
แดร์ หรื อศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านเข้ าชมความนาท่านเข้ าชมความงดงามของ
พระราชวังเชริ นน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กทีม่ ีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้ องด้ วยศิลปะในหลายรูปแบบทังบาร็
้ อคและร็ อคโคโค หรื อ
ศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ประดับอยูอ่ ย่างวิจิตรงดงาม รวมทังสวน
้
ภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ ที่ใด ซึง่ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าโยเซฟที่ 1 เป็ นผู้ดาริ ในการสร้ างให้ มีความ
หรูหราโอ่อา่ เทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศสเป็ นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้ รับความเสียหาย
จากการทาสงครามจึงได้ มีการก่อสร้ างและบูรณะขึ ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจาราชสานักและมีการสานต่อการ
ก่อสร้ างมาโดยตลอดมาเสร็ จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรี ย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี ้มีห้อง
ต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้ อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์แห่งความเรื องโรจน์ของระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้ ราชวงศ์ฮบั สบวร์ ก ทาให้ เวียนนามีความโดดเด่นจนได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ให้ ทา่ นเดินเล่นถ่ายรูปบริ เวณถนนโจฮันสเตร๊ าท์ ถนนคนเดินแหล่งช้ อปปิ ง้ ของชาวเวียนนา (ปิ ดวันอาทิตย์)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์ นดอร์ ฟ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ แม็คอา
เธอร์ เกลนดีไซเนอร์ เอ๊ าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊ าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรี ย และ

กลางวัน
บ่าย

เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ใหญ่ มีร้านค้ ามากกว่า 120 ร้ าน สินค้ าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้ เลือกมากมาย
อาทิ เช่น รองเท้ า เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ ของตกแต่งบ้ าน สินค้ าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ
Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci,
Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North
Face, Vans, Timberland, Skechers เป็ นต้ น และอื่นๆ อีกมากมายทีต่ า่ งนาสินค้ ามาลดราคา (เอ๊ าท์เล็ท ปิ ด
ทุกวันอาทิตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื ้อสินค้ าให้ ทา่ นอิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเวียนนา และนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novum Hotel Kavalier Wien
หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่ 6

เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)

เช้ า
14.35 น.

รับประทานอาหารที่โรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ ทา่ นเช็คเอ๊ าท์จากที่พกั และนาท่านเดินทางสูส่ นามบินพร้ อมทาคืนภาษี
นาท่านออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-937

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

05.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรื อสภาพอากาศ หรื อมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรื อมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์ ทังนี
้ ้เพือ่ ประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

25-31 ก.ค. / 10-16 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561

Charming East Europe
(เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน / TG)

25-31 ก.ค. /
10-16 ต.ค.2561

22-28 ต.ค.2561

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

58,900

57,900

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

55,900

54,900

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)

52,900

51,900

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

5,900

5,900

ท่านที่มีตวั๋ โดยสารอยูแ่ ล้ วมาเดินทางร่วมคณะ ท่านละ

27,900

26,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้ านวีซา่ และค่าบริ การท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้ อมค่าทัวร์ ก่อนเดินทาง **
*** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าภาษี น ้ามัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

•
•
•
•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดินทางนี ้ต้ องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ต่ากว่า 25 ท่าน และจะต้ องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์
ทันที
อัตราค่าเดินทางและตัว๋ โดยสารนี ้เป็ นอัตราราคาพิเศษ ดังนันหากมี
้
การออกตัว๋ โดยสารแล้ วไม่สามารถขอ
รี ฟันด์หรื อคืนเงินได้ ทกุ กรณี
กรณีทา่ นที่มีตวั๋ ของสายการบินอืน่ หรื อร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ ตวั๋ โดยสารของทางบริ ษัททัวร์ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าเนื่องจากมีการ
เกี่ยวข้ องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซา่ พร้ อมคณะได้
การดาเนินการขอวีซา่ จะต้ องใช้ เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนันจึ
้ งขอความร่วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับการยื่นขอวี
ซ่าให้ ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ วในการดาเนินการขอวีซา่

อัตรานี ้รวมบริการ
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้ นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)

•
•
•
•

ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง
500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกันฯ)
• ค่าภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 9 มี.ค.
2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน ้ามันหรื อภาษีใดๆ จะต้ องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
อัตรานี ้ไม่รวมบริการ
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ นและค่าบริ การด้ านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชาระพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ก่อนคณะออกเดินทาง
• ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้ าทัวร์ ทเี่ ดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
ท่านละ 1,800 บาท โดยชาระพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้ วยตัวท่านเอง หรื อหากต้ องการการบริ การ
ยกกระเป๋ าจะต้ องชาระค่าทิปตามที่โรงแรมนันๆ
้ เรี ยกเก็บ
• ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าบริ การอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซา่ หรื ออื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้ แจกน ้าดื่มระหว่างทัวร์ )
• ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรื อประกันสุขภาพหรื อประกันวาตภัยหรื อเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตั ิเหตุ
ที่ทางบริ ษัทฯ จัดไว้ ให้ ท่านสามารถซื ้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิน
ทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรี ยกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
การยกเลิก
▪ หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาค่าตัว๋ โดยสารของท่าน
นันๆ
้ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บ)

▪ หากมีการยกเลิกน้ อยกว่า 45 วันทาการ บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมด
้
▪ หากมีการยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันทาการ บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้ องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซา่ ตามที่สถานทูต
เรี ยกเก็บ
▪ หากผู้โดยสารท่านใดวีซา่ ผ่านแล้ วแจ้ งยกเลิกก่อนออกตัว๋ โดยสารเครื่ องบินบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
▪ หากผู้โดยสารแจ้ งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ โดยสารแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศทีผ่ ้ เู ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุ
ทาให้ การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษัททัวร์ ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรื อเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทาให้ ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้ าเมือง
พิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
o บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้ าหรื อยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ทา่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ ้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทังปี
้ หรื อกาหนดล่วงหน้ าค่อนข้ างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนันๆ
้ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่

สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีด่ ังกล่าวให้ ได้ หรื อ คืนเงินค่าเข้ าชม
นัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้ รับจากทาง บริ ษัท supplier ประเทศนันๆ
้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
ค่า Reservation Fee ไปแล้ ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์ , คริ สมาสต์หรื อปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้ านค้ าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื ออาจจะต้ องแยกเป็ น 1 ห้ องคูแ่ ละ 1 ห้ องเดีย่ ว กรณีที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ ีอณ
ุ หภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยื่นขอวีซา่ ที่สถานทูตออสเตรี ย)
ใช้ เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคาร้ องต้ องแสดงตัวและสแกนนิ ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้ องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้ มาตรฐาน ต้ องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผู้ยื่นคาร้ องต้ องชาระเงินค่าถ่ายรูปด้ วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผู้ยนื่ คาร้ องชาระเงินด้ วยตนเอง
- ผู้ยื่นคาร้ อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทีส่ ดุ พร้ อมกรอกข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับเพื่อใช้ ในการทานัดหมาย
กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้ อมเบอร์ โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้ เบอร์ โทร.ผู้แทน ยกเว้ น ผู้ยื่นคาร้ องสูงอายุมากๆ
หรื อเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้ นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท/กิจการร้ านค้ า, สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีเด็ก), สาเนาสูติบตั ร
(กรณีผ้ ทู ี่อายุต่ากว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ, สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล จะต้ องถูก
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะบริ การท่าน ยกเว้ น สาเนาหนังสือสัญญาซื ้อขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิเศษทีม่ ี
เนื ้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้ บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลีย่ งความผิดพลาดในด้ านงานแปล ค่าใช้ จ่ายผู้ยื่นคาร้ อง
จะต้ องชาระด้ วยตนเอง

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้ วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี ้สามารถใช้ ได้ แต่หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้ าหนังสือเดินทางจะต้ องมีหน้ าว่างสาหรับวีซา่ อย่างน้ อยไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้ องขอวีซา่
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้ องส่งให้ กบั บริ ษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้ องสแกนรูปลงบนวีซา่
- รูปถ่ายหน้ าตรงห้ ามใส่แว่น, ห้ ามคาดผมและห้ ามใส่หมวกและเครื่องประดับ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
- ใช้ สาเนาสูติบตั ร พร้ อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้ มีบตั รประชาชนแล้ ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบตั รด้ วย
และกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทงเบอร์
ั้
ที่ทางาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีทา่ นทีส่ มรสแล้ ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีทา่ นที่มกี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นที่มีการเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรื อเอกสารบ่งชี ้การมีอาชีพและมีรายได้ ของผู้เดินทาง
- กรณีลกู จ้ าง ใช้ ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้ า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้ น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้ หนังสือรับรองการทางานจะต้ องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริ่ มทางานกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร พร้ อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า หรื อ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้ า หรื อ สาเนาหนังสือรับรองความเป็ น
เจ้ าของกิจการ โดยจะต้ องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้ อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีทา่ นที่เป็ นแม่บ้าน
• หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บ้าน ใช้ เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้ อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้ อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้ อมแสดง
สาเนาสูติบตั รบุตร ทังนี
้ ้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบตุ รด้ วยกัน ควรคัดหนังสือชี ้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้ จดทะเบียน
- กรณีทา่ นที่วา่ งงาน / ไม่มีรายได้ จะต้ องมีผ้ สู นับสนุนค่าใช้ จา่ ย พร้ อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้ าน
การเงินของผู้รับรอง พร้ อมชี ้แจงโดยหนังสือหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี ้แจงการรับรองค่าใช้ จา่ ยให้ แก่ผ้ เู ดินทาง
พร้ อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื ้องต้ น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด หรื อญาติใกล้ ชิด (กรณีนี ้หากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสืบได้ หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้ องขอวีซา่ นี ้)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรี ยนและนักศึกษา
- ใช้ หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา จากโรงเรี ยนหรื อจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรื อ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยนหรื อสาเนาบัตรนักเรี ยน กรณีเป็ นเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิน
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้ า และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หรื อไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา่ พร้ อมสาเนาหน้ าบัญชีหน้ าแรกที่
มีชื่อเจ้ าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้ าแรกที่มชี ื่อเจ้ าของบัญชีของเล่มเก่าที่ตอ่ พร้ อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ ออกเป็ น statement โดยออกจากธนาคารย้ อนหลังไม่ต่ากว่า
6 เดือนและปรับยอดให้ ลา่ สุดไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา่ แต่หากใช้ statement แล้ วยังคงไม่มกี าร
เคลือ่ นไหวทุกเดือน ขอให้ ทาหนังสือหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชี ้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริ ง อาทิ ไม่
มีการเคลือ่ นไหวเนื่องจากไม่ได้ ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรื อเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้ น
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้ วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็ น
ต้ น
- กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บคุ คลใน
ครอบครัวด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้ องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้ วยแม้ วา่ จะ
จดทะเบียนสมรสแล้ วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้ องทาจดหมายรับรองการเงินพร้ อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี ้แจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนี
้ ้เพื่อแสดงให้ เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา
o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้ องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรื อมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้ น

สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทังแนบ
้
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้ นสังกัดเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทังแนบสถานะทางการ
้
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
- หากเด็กไม่ได้ เดินทางทังกั
้ บบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้ องคัดจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้ จ่ายพร้ อมชี ้แจงระบุความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองที่ไปด้ วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอาเภอต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้ มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้ วย พร้ อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงิ
้
นของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้ วย
- กรณีเด็กที่บดิ า-มารดาหย่าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้ดแู ลบุตร
พร้ อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ วและหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
** กรณีมีการขอใช้ หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซา่ ท่านต้ องแจ้ งความจานงแก่บริ ษัททัวร์ ให้ ทราบล่วงหน้ า แต่หาก
กรณีทา่ นที่ต้องใช้ หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซา่ และท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ ทนั ท่านนันจะต้
้ องมายื่น
เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซา่ ท่องเที่ยว ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริ งและจะคืนให้ ทา่ นหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
กรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซา่ เข้ ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรื อไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้ องขอวีซา่ ทางศูนย์ ยื่นหรื อสถานทูต
ขออนุญาตเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขข้ อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน

กรุณากรอกให้ ครบถ้ วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ ศกึ ษาแล้ ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้ น รบกวนระบุมาให้ เรียบร้ อย

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................... (ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ
โสด
แต่งงานจดทะเบียน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้ าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้ านให้ เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์ ..............................................................................

5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุณาแจ้ งด้ วยว่า กิจการที่ทานันเกี
้ ่ยวกับอะไร ด้ านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้ งลักษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทางานให้ ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................

..................................................................................................... รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่งหน้ าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์
............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ ามี)
.................................
กรณีศกึ ษาอยู่ กรุณาแจ้ งระดับชันหรื
้ อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้ งคณะและวิชาหลักที่ศกึ ษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู้เดินทางร่วมครัง้ นี ้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ ายุโรปใน 3 ปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (กรณีทเี่ คยให้ ระบุวนั ที่)
ตังแต่
้ วนั ที่
..............................
ถึงวันที่
..............................
รวม
........... วัน
ท่านเคยได้ รับการสแกนนิ ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีที่ทา่ นเคยได้ รับการสแกนนิ ้วแล้ ว กรุณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยตัวท่านเองหรื อไม่ ตัวเอง
มีผ้ สู นับสนุนค่าใช้ จ่าย
(กรณีที่มีผ้ สู นับสนุดค่าใช้ จ่ายให้ ระบุผ้ สู นับสนุนค่าใช้ จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้ วยกันหรื อไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้ วยกันกับท่านหรื อไม่
เดินทางด้ วยกัน
ไม่ได้ เดินทางด้ วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++

