ฮังการี ออสเตรีย เชค7 วัน
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วันแรก
22.00น.

วันที6สอง

กรุงเทพฯ

(ไทย)

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน- 4 ประตู 9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่นํ-าดานูบ(ยูเออี-ฮังการี)

ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เทียวบินที EK385( บริ การ
อาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
08.40 น. เดิ นทางสู ่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์แ อร์ไลน์เทียวบิน ทีEK111( บริ ก าร
อาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
13.00 น. เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่ ใจ
กลางกรุ งบู ดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึงได้ชือว่าเป็ นเมืองทีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื8อชาติทมีี อารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่นํ-าดานู บ” ชม
เมื อ งทีได้ชื อว่า งดงามติ ด อัน ดับ โลกด้ว ยทัศ นี ย ภาพบนสองฝังแม่นํ8 า ดานู บ นํ า ท่า นชมบริ เ วณรอบนอกโบสถ์แ มท
เธียส (Matthias Church) ซึงเคยใช้เป็ นสถานทีจัดพิธีสวมมงกุ ฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชือโบสถ์มาจากชือ
กษัตริ ยแ์ มทเธียส ซึงเป็ นกษัตริ ยท์ ทรงพระปรี
ี
ชาสามารถมากและยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ู ท้ รงสร้างสิ งก่อสร้างทีงดงามในเมือง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึงสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ กหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุ ดเด่นทีสุ ดในศตวรรษที 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมทีงดงามของศตวรรษที 11 อยู ห่ น้า
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุ ดชมวิวเหนื อเมืองบู ดาทีท่านสามารถชมความงามของแม่นํ8าดานู บได้อย่าง
ดีป้อมแห่งนี8 สร้างขึ8นตัง8 แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ ม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยนจากนั8นนําท่าน ล่ องเรื อดื มดํา6 บรรยากาศที6
สวยงามของแม่นํ-าดานู บชมเมืองทีได้ชือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝังแม่นํ8า ระหว่างล่องเรื อท่าน
จะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอีกหนึ งสถานทีทีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็ นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคาร
รัฐสภาตัง8 โดดเด่นอยูร่ ิ มแม่นํ8าดานู บ
คํา6 บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี กณ Danubius Hotel Budapest หรื อระดับเดียวกัน
01.15น.

วันที6สามเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์
เช้า

เที6ยง

(ฮังการี-ออสเตรีย)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั8นนําท่านเดินทางสู ่กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของ
ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื8นทีอันเขียวชอุ ม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรียนําท่านถ่ายรู ป
อนุ สาวรี ยจ์ กั รพรรดิ นีมาเรี ยเทเรซ่า ซึ งเป็ นราชินีผูซ้ ึ งทําให้ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากทีสุ ดในยุ คทีท่านขึ8น
ครองราชจากนั8นนําท่านเดินทางสู ย่ า่ น ถนนคาร์นท์เนอร์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา ถนนสายนี8เป็ นถนน
การค้าใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรื อโอเปร่าเฮ้าส์
นําท่านถ่ายรู ปกับ วิ หารเซนต์สตี เฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารทีตัง8 ตระหง่านอยู ก่ ลางกรุ งเก่าเวียนนา เป็ น
ศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื8องสีสนั สวยงาม
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารนํ า ท่า นเข้า ชมพระราชวัง เชิ น บรุ น น์ ตั8ง อยู ่ใ นกรุ งเวีย นนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดีต เป็ น ทีประทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์ บู ร์ ก ตั8ง แต่ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย JohannBernhardFischervonErlach และ NicolausPacassi เป็ นสถานทีรวบรวมผลงานทางศิลปะ
การตกแต่งชัน8 เยียมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นทีตัง8 ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมือ พ.ศ. 2295 ปั จจุ บนั ได้รับ
การประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
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คํา6

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก

วันที6ส6ี

McArthurGlenDesignerOutlet-ฮัลล์สตัทท์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen DesignerOutletinParndorf ให้
เวลาท่านได้อิ สระช้อปปิ8 งสิ น ค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGOBOSS ,BENETTON,
BURBERRY, CALVINKLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื นๆอีก
มากมาย (หากโปรแกรมตรงกั บ อาทิ ตย์ ข อสงวนสิ ทธ์ ใ นการสลั บ โปรแกรมไปอิ สระช้ อ ปปิ- งที6
McArthurGlenDesignerOutletSalzburg)**อิสระอาหารกลางวันเพื6อความสะดวกในการเลื อกซื-อสิ นค้า**
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั8นนําท่านออกเดินทางสู ่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสน
สวย อายุ กว่า 4,500 ปี เมืองทีตัง8 อยู ร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุ นเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมื องทีโรแมนติกทีสุ ดใน Salzkammergutเขตทีอยู บ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึ ง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี8 วา่ เป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื8นทีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี ก ณBestWesternPlusAmediaArtHotelSalzburg หรื อระดับ
เดียวกัน

เที6ยง

คํา6

วันที6หา้ เมืองซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-เชสกี-ครุมลอฟ
เช้า

เที6ยง

คํา6

ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเดียวกัน

(ออสเตรีย)

(ออสเตรีย-เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั8นนําท่านเดินทางสู เ่ มื องซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย เมืองนี8ได้รับ
การขึ8นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง8 อยู บ่ นฝังแม่นํ8าซาลซัค (Salzach) และมี
อาณาเขตติ ด กับ เทื อ กเขาแอลป์ เป็ น บ้า นเกิ ด ของคีต กวีเ อกในศตวรรษที 18 นามว่า วู ล ์ฟ กัง อามาเดอุ ส โมสาท
(WolfgangAmadeusMozart) นําท่านชมสวนมิ ราเบล ให้ทา่ นเก็บบันทึ กภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึ ก อีกทัง8 ทีนี ยังเป็ น
สถานทีถ่ายทําของ TheSoundofMusicภาพยนต์เพลงทียิงใหญ่ฮอลิวู๊ดจากนั8นนําท่านข้ามแม่นํ8าซาลส์ซคั สู ่ยา่ นเมื องเก่า
และแวะเก็บบันทึ กภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีตัง8 โดดเด่นอยู บ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่านําท่านชมบ้านเลขที6 9ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าทีรายเรียงอยู ส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์
บวร์ก ทีตัง8 อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเทียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึงเป็ นส่วนทีเป็ นมรดกโลกยู เนสโก้ จด
ทะเบียนเมือปี ค.ศ.1996
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั8นนําท่านเดินทางสู เ่ มืองมรดกโลก เพชรนํ8างามแห่งโบฮีเมียทีเมื องเชสกี- ครุ
มลอฟ(CeskyKrumlov) เทียวชมเมืองทีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี8
ตัง8 อยู ร่ ิ มสองฝังของแม่นํ8าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีมีอาคารเก่าแก่ตงั8 แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์
และขึ8นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึ งของโลก จุ ดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี8 คือมีแม่นํ8าวัลตาวาไหลผ่านและ
ล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี8ยวเหมือนรู ปตัว S จนทําให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยด
นํ8าทีกําลังจะร่วงหล่นจากขัว8 นอกจากนี8บา้ นเรื อนทุ กหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง หลังจากนั8นนําท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของ
สาธารณรัฐเชค เมื องแห่งปราสาทร้อยยอดตัง8 อยู ร่ ิ มสองฟากฝัง แม่นํ8าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติทแสนงดงาม
ี
ตลอดสองข้างทาง กรุ งปร๊ ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ
อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุ บนั กรุ งปร๊ ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี กณ Hotel Duoหรื อระดับเดียวกัน

วันที6หก ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก–โบสถ์เซนต์ไวตัส–สะพานชาร์ลส์–นาฬิ กาดาราศาสตร์ดไู บ(เชค-ดูไบ)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาททีใหญ่ทสุี ดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ8นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี8 ตงั8 อยู บ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นํ8าวัลตาวา ในอดีต
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เป็ นทีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุ บนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิ บดี นํ าท่านถ่ ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์
ไวตัส วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิ ค สร้างขึ8นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบู รณ์ในปี
ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน
มีรูป ปั8 น นัก บุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นํ า ท่า นไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิก าดาราศาสตร์ โบราณ
คู บ่ า้ นคู เ่ มืองของกรุ งปร๊ าก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
16.55น. ออกเดินทางสู ่เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที EK140(
บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
23.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง

วันที6เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ดูไบ-ไทย)

03.40 น.

ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที EK376
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง8 นี8ข8 ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริ การ

เด็ก
กําหนดการเดินทาง

มีนาคม

29 มี.ค.-4 เม.ย. 2562

เมษายน

30 เม.ย.– 6 พ.ค. 2562

พฤษภาคม

17-23 พ.ค. 2562

ราคา

อายุตํา6 กว่า
6 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี6ยว

41,900 39,900 8,000
41,900 39,900 8,000
41,900 39,900 8,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื6อท่านทําการซื-อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื6อนไขต่างๆของบริษทั
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อัตรานี- รวม
ค่าตัว~ เครื องบินชัน8 ประหยัด (ECONOMYCLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ• ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี สามารถเข้า
พักทีเมืองนั8นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
ค่าอาหารตามทีระบุ ในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี- ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ6ม 7% ภาษี หกั ณ ที6จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่านํ8าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ6 น (2 ยูโรx 5 วัน = 10 ยูโร)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ6 น(2 ยูโรx 3 วัน = 6 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื6อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทัง8 หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัว~ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพือมายืนวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้า หน้า ที ก่อ นออกบัตรโดยสารทุ ก ครั8 ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แ จ้ง เจ้า หน้า ทีทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ• ไ ม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ8น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ8นไป คืนมัดจําทัง8 หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื8องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทัง8 หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั8 หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั8 หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ• เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ8นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต(วี ซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ8นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัว~ เครื องบินหรื อค่าตัว~ เครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ8นตามจริ ง
EK15A HUNGARY AUSTRIA ZHECH7D

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์น8 ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ•การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง8 หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทัง8 หมด
5.
สําหรับทีนัง LONGLEGหรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด เ ช่ น
ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุ กเฉิ นและ
อํานาจในการให้ทนัี งLONGLEG ขึ8นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั8น
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
2.

ROOM) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFABEDซึงขึ8นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื-องต้นในการขอยื6 นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื6 น 20 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ- วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที6นดั หมาย
(เอกสารและขัน- ตอนการยื6 นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี การเปลี6 ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับ
เจ้าหน้าที6อีกครัง- เพื6อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื6อยื6 นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5(แบบหน้าใหญ่ ) จํานวน 2 ใบ(ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัน- ไม่ซํ-ากับรูปถ่ายในเล่ม
หนังสื อเดินทาง, ถ่ายรูปให้เหมื อนกับไม่เน้นช่วงลําตัว เน้นช่วงหน้าตาถ้าใส่แว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์ ให้
ถอดออกและรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเดินทางด้วยกัน
สามี-ภรรยา ต้องแปล)
4. หนังสื อรับรองการทํางาน (กรณี มีงานประจํา)จากบริ ษัททีท่านทํางานอยู ่ โดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนี8 และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุ โรป หลังจากนั8นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
5. หนังสื อรับรองการเรี ยน (กรณี ศึกษาอยู่) ต้องขอจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย(ต้องใช้เอกสารตัวจริ ง
ภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6. กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอหนังสื อทะเบียนการค้าหรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์ (Commercial Certificate*DBD* )และ
หนังสื อรับรองที6คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง
6 เดือน (ต้องเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู ่ กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย)
7. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดื อนนับจากวันปั จจุ บนั ในวันทียืนวีซา่ ) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ
และมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และสามารถทีจะใช้จ ่า ยได้อ ย่า งไม่เ ดื อ ดร้อ น เมื อกลับ สู ่ภูมิ ลาํ เนา **สถานฑูต ไม่ ร บั พิ จ ารณาบัญ ชี กระแส
รายวัน**
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8. กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง8 หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชือผู เ้ ดินทาง และเหตุ ผลทีจัดการเดินทางนี8ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ
ทะเบียนพาณิ ชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริ ษัททีออกค่าใช้จา่ ย
พร้อมทัง8 แนบ หนังสื อรับรองการเคลือนไหวบัญชี ( Bank Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุ ดไม่เกิน 1 เดือน และ
สําเนาย้อนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรื อ หนังสื อรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริ ษัทมาด้วย
- ถ้าผู ส้ มัครทํางานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จา่ ยให้ (Sponsor) ผู ส้ มัครยังก็ตอ้ งแสดงบัญชีของผู ส้ มัคร
ด้วย
- เอกสารทางการเงิน เช่น สําเนาสมุ ดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรื อ
หนังสื อรับรองการเคลือนไหวบัญชี ( Bank Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุ ดไม่เกิน 1 เดือน และ สําเนา
ย้อนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรื อ หนังสื อรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรัพย์เท่านั8น
** ถ้าผู ส้ มัครมีบญ
ั ชี ฝากประจําด้วย และ ออมทรัพย์ สามารถแนบคู ก่ บั บัญชีออมทรัพย์**
9. กรณีทเด็
ี กอายุ ตากว่
ํ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถู กต้อง
10. รายละเอียดเกียวกับชือ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน้ี อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุ ตรของผู เ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทู ตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั8ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง8 นี8 บริ ษัทฯ จะส่ง เจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ• ในการแจ้งสถานทู ตเพือให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยืนวีซา่ นั8น ผู เ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั8น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน8 ตอนการ
ยืนวีซา่ ได้
ถ้าผู ส้ มัครมีหน้าวีซา่ เชงเก้น(Schengen) ให้ถา่ ยสําเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
รบกวนให้ผูส้ มัครเซ็นชือให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั8น) และ application form (ขาวดําเทา)
มาให้ครบถ้วน
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดําเนิ นการพิจารณาVISA ทุกกรณี

** เอกสารประกอบการยื6นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน- และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิ6มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนี! ใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั!งหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั!น ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต! งั แต่วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ! วมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี!
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทั!งสิ! นทั!งนี! บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั!น
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