ฮังการี ออสเตรีย เชค 8วัน

บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บรู ก์ ฮัลล์สตัทท์
เชสกีครุมลอฟ กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิ กาดาราศาสตร์
ช้อปปิ ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่นําดานูบ พระราชวังเชิ นบรุนน์

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00น.

(ไทย)

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

วันทีHสอง ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่นําดานูบ

(ยูเออี-ฮังการี)

ออกเดินทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์เทียวบินที EK385(
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
08.50 น. เดินทางสู ่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทียวบินทีEK111( บริ การอาหารและ
เครื องดืมบนเครื องบิน)
12.45น.
เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่ ใจ
กลางกรุ งบู ดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึงได้ชือว่าเป็ นเมืองทีทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื7อชาติทมีี อารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่นําดานู บ” ชม
เมื อ งทีได้ชื อว่า งดงามติ ด อัน ดับ โลกด้ว ยทัศ นี ย ภาพบนสองฝังแม่นํ7 า ดานู บ นํ า ท่านชมบริ 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 ดาที
ท่านสามารถชมความงามของแม่นํ7าดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี7สร้างขึ7น
ตัง7 แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ ม่ ชาวประมงฮังกาเรียนจากนั7นนําท่าน ล่อง
เรื อดื มดําH บรรยากาศทีH สวยงามของแม่นําดานู บชมเมืองทีได้ชือว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝังแม่นํ7า ระหว่างล่องเรื อ
ท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอีกหนึ งสถานทีทีสวยงามและ
ไม่ควรพลาด ถือว่าป็ นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตัง7 โดดเด่นอยูร่ ิ มแม่นํ7าดานู บ
คําH บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี กณ Park Inn By Radisson Budapestหรื อระดับเดียวกัน
01.15น.

วันทีHสามเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
เช้า

เทีHยง

(ฮังการี-ออสเตรีย)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั7นนําเดินทางโดยรถโค้ชสู ก่ รุงเวี ยนนา (Vienna) เมืองหลวง
ของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื7นทีอันเขียวชอุ ม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชม
พระราชวัง ฮอฟเบิ ร์ ก (Hofburg Palace) ซึ งเป็ น กลุ ม่ อาคารทีเคยเป็ น ทีประทับ ของราชสํา นั ก ฮัป สบู ร์ ก มาตัง7 แต่
คริ สต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที 20,ตึกรัฐสภา ซึงสร้างขึ7น
ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถู กใช้เป็ นทีทําการของสภาจักรวรรดิ
ออสโตร-ฮัง กาเรี ย นมาก่อ นจนถึ ง คราวที จัก รวรรดิ ล ่ม สลายลงใน
สงครามโลกครั7งที 1 ปี ค.ศ.1918
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเข้าชมพระราชวังเชิ นบ
รุ น น์ ตัง7 อยู ใ่ นกรุ งเวีย นนาประเทศออสเตรี ย ในอดีตเป็ น ทีประทับ ของ

คําH

จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก ตัง7 แต่คริ สต์ศตวรรษที 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer
von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานทีรวบรวมผลงานทางศิ ลปะการตกแต่งชัน7 เยียมจํานวนมาก ภายใน
อุทยานเคยเป็ นทีตัง7 ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมือ พ.ศ. 2295 ปั จจุ บนั ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ น
สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเดียวกัน

วันทีHสHี

McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บรู ก์

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้เ วลาท่า นได้อิส ระช้อ ปปิ7 งสิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอื นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิ ตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิ สระช้อ ปปิ งทีH
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg)**อิสระอาหารกลางวันเพืHอความสะดวกในการเลื อกซือสิ นค้า**
จากนั7น นํ าท่านออกเดิ นทางสู ่ เมื อ งซาลส์บูร ก์ ประเทศออสเตรี ย เมื องนี7 ได้รับ การขึ7น ทะเบียนเป็ น มรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง7 อยูบ่ นฝังแม่นํ7าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์
เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณHoliday Inn Salzburg City หรื อระดับเดียวกัน

คําH

วันทีHหา้ เมืองซาลส์บรู ก์ -สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลิ นซ์

(ออสเตรีย)

(ออสเตรีย)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านถ่ายภาพบริ เวณสวนมิ ราเบล ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจ
ไว้เป็ นทีระลึก อีกทัง7 ทีนี ยังเป็ นสถานทีถ่ายทําของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงทียิงใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั7นนํา
ท่านข้ามแม่นํ7าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีตัง7 โดดเด่นอยู บ่ นเนิ นเหนื อ
เมืองเก่านําท่านถ่ายรู ป บ้านเลขทีH 9ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าทีรายเรี ยงอยู ส่ องข้างทางถนน
คนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บูร์ก ทีตัง7 อยู ต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเทียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิ ด
ของโมสาร์ท ซึงเป็ นส่วนทีเป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมือปี ค.ศ.1996
เทีHยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุ กว่า 4,500 ปี เมือง
ทีตัง7 อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุ ด
ใน Salzkammergutเขตทีอยู บ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมื องนี7 วา่ เป็ น
ไข่มุ ก แห่ง ออสเตรี ย และเป็ น พื7 น ทีมรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึ งท่านอยู ใ่ นภวังค์แห่ง
ความฝันจากนั7นนําท่านเดินทางสู เ่ มื องลิ นซ์(Linz) เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ
3 ของประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ตัง7 อยู ท่ าง
ตอนเหนื อของประเทศ อยูห่ า่ งจากชายแดนสาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทาง
ทิศใต้ ตัง7 อยูบ่ นฝังแม่นํ7าดานู บ เมืองมีการผลิตเหล็กกล้า เครื องจักร อุ ปกรณ์
ไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ยาสู บ เมื องนี7 พฒั นามาจากค่ายสมัยโรมัน เป็ นศู นย์กลาง
การค้าทีสําคัญในคริ สต์ศตวรรษที 13
คําH บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี กณ Park Inn by Radisson Linzหรื อระดับเดียวกัน

วันทีHหก ลิ นซ์-เชสกีครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก

(ออสเตรีย-เชค)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั7นนําท่านเดินทางสู เ่ มือง
มรดกโลก เพชรนํ7างามแห่งโบฮีเมียทีเมื องเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
เทียวชมเมืองทีได้รับการยกย่องจากองค์การยู เนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1992 เมืองนี7ตงั7 อยูร่ ิ มสองฝังของแม่นํ7าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีมี
อาคารเก่าแก่ตงั7 แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ7นทะเบียนไว้
ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึ งของโลก จุ ดโดดเด่นอีก อย่า งของเมื องนี7 คื อ มี
แม่นํ7าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี7ยวเหมือนรู ปตัว S จนทําให้ภูมิ
ทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดนํ7าทีกําลังจะร่วงหล่นจากขัว7 นอกจากนี7บา้ นเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
เทีHยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั7นนําท่านเดินทางสู ่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตัง7 อยูร่ ิ มสองฟากฝัง แม่นํ7าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติทแสนงดงามตลอดสองข้
ี
างทาง กรุ งปราก
เป็ นเมืองหลวงและเมื องใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และ
อาณาจักรโมราเวีย ปั จจุ บนั กรุ งปรากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
คําH บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี กณ Hotel Duoหรื อระดับเดียวกัน

วันทีHเจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปราก–โบสถ์เซนต์ไวตัส–สะพานชาร์ลส์–นาฬิ กาดาราศาสตร์ดไู บ(เชค-ดูไบ)
เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่
ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาททีใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ7น
ในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี7 ตัง7 อยู บ่ นเนิ น เขาริ มฝัง
แม่นํ7าวัลตาวาในอดีตเป็ นทีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุ บนั
เป็ นทําเนียบประธานาธิบดี นํ าท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิ ค สร้างขึ7น
ในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบู รณ์ในปี ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานทีสวย
ทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั7 นนักบุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชม นาฬิ กาดารา
ศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู บ่ า้ นคู เ่ มืองของกรุ งปร๊ าก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
15.15น. ออกเดินทางสู ่เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เ รตส์ เทียวบิน ที EK 140( บริ การ
อาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
23.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง

วันทีHแปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ดูไบ-ไทย)

03.40 น.

ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK376
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมทัง7 นี7ข7 นึ อยูก่ บั
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

ราคา

กําหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน

8-15 พ.ย. 2562

ธันวาคม

3-10 ธ.ค. 2562

42,900
42,900

อัตราค่าบริ การ
เด็ก (อายุตําH กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดีHยว

ลดท่านละ
เพิHมท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมืHอท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงืHอนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี รวม
ค่าตัว} เครื องบินชัน7 ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี สามารถเข้า
พักทีเมืองนั7นๆได้ 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 มูลค่าเพิHม 7% ภาษี หกั ณ ทีHจ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่านํ7าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปคนขับรถท้องถิH น (2 ยูโรx 6วัน = 12ยูโร)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิH น(2 ยูโรx 3 วัน = 6 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงืHอนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทัง7 หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 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 ครั7 ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แ จ้ง เจ้า หน้า ทีทราบทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ~ ไ ม่
รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ7น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ7นไป คืนมัดจําทัง7 หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื7องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง7 หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั7 หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั7 หมด
กรณี เจ็ บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ~ เรี ยกเก็บ
6.
ค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ7นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต(วี ซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ7นจริ 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 ยทีเกิดขึ7นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ~ทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์น7 ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ~การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ~ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง7 หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทัง7 หมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึ7นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั7น
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
7.

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึ7นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณีผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื องตัว} เครื องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู เ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบืองต้นในการขอยืH นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืH น 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีHนดั หมาย (เอกสารและขันตอนการยืH นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกัน
และอาจจะมี การเปลีH ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีHอีกครังเพืHอความถูกต้องในการเตรียมตัวเพืHอยืH นวี ซ่า)
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5(แบบหน้าใหญ่ ) จํานวน 2 ใบ(ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านันไม่ซํากับรูปถ่ายในเล่ม
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 ษัทนี7 และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุ โรป หลังจากนั7นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริ งภาษาอังกฤษเอกสารต้องมี อายุไม่เกิ น 1 เดื อนนับ
จากวันทีHออกเอกสารจนถึ งวันนัดหมายยืH นวีซ่า)
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* )
และหนังสื อรับรองทีH คดั ไว้ไม่ เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ
ย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู ่ กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย)
7. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอและมีจาํ นวน
ไม่ตากว่
ํ า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุ มกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที
จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสู ภ่ ู มิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุ ดถึงเดือนปั จจุ บนั โดยการปรับยอดสมุ ดในบัญชี
ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยืนวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับ
จากวันยืน สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
8. กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง7 หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชือผู เ้ ดินทาง และเหตุ ผลทีจัดการเดินทางนี7ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ
ทะเบียนพาณิ ชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริ ษัททีออกค่าใช้จา่ ย
พร้อมทัง7 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) ออมทรัพย์เท่านั7น
** 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
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั7ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง7 นี7 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 นั7น ผู เ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั7น ถึงสามารถดําเนิ นการขัน7 ตอนการ
ยืนวีซา่ ได้
ถ้าผู ส้ มัครมีหน้าวีซา่ เชงเก้น (Schengen) ให้ถา่ ยสําเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
รบกวนให้ผูส้ มัครเซ็นชือให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั7น) และ application form (ขาวดําเทา)
มาให้ครบถ้วน
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดําเนิ นการพิจารณาVISA ทุกกรณี

** เอกสารประกอบการยืHนวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิHมเติมฉบับละ 500 บาท **

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 ..................................................................................................................................

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

