BEAUTIFUL WAY

ออสเตรีย เยอรมนี
เชก สโลวัก ฮังการี

10 วัน 7 คืน
HILIGHT
 ชื่ น ชมกั บ ความงามของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น์
(Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
 ขึ้ น กระเช้ า ไฟฟ้ า สู่ จุ ด ชมวิ ว SKY WALKที่ เ มื อ ง
ฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัล สตั ท ที่
ได้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ น UNESCO WORLD
HERITAGE VIEW
 เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น์
( Neuschwanstein Castle) ต้ น แ บ บ ข อ ง
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 ชมจั ตุ รั สมาเรี ย นพลาสท์ (Marienplatz) ถื อ ว่ า
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของประวั ติ ศ าสตร์ แ ละธุ ร กิ จ ของ
นครมิวนิค (Munich)
 สั ม ผั ส มนต์ เ สน่ ห์ ข องกรุ ง ปราก (Prague) อดี ต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
 ล่องเรือแม่น้าดานู บอันเลื่ องชื่อเพื่อชมความงาม
ของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
เดินทาง : กรกฎาคม – ธันวาคม 62

ราคาเริ่มต้นเพียง 55,900-
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ก้าหนดการเดินทาง
วันที่ 22-31 ก.ค. 62

65,900

วันที่ 1-10 ส.ค. 62

59,900

วันที่ 5-14 , 12-21 ก.ย. 62

62,900

วันที่ 3-12 ต.ค. 62

65,900

วันที่ 31 ต.ค. – 9 พ.ย. 62

59,900

วันที่ 7-16 พ.ย. 62 , 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 62

55,900

วันที่ 2- 11ธ.ค. 62

56,900

วันที่ 26 ธ.ค. 62 – 4ม.ค. 63

75,900

เส้นทางการเดินทาง
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า กลางวัน

ค่า
้
โรงแรมที่พัก

กรุงเทพ
MERCURE
WESTBAHNHOF
หรือเทียบเท่า

2

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนน
คาร์ทเนอร์

3

เวียนนา – ฮัลสตัท – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว
SKY WALK – ซาลส์บวร์ก

4

ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซน

5

ฟุสเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจ
วิซ

O

X

O

6

เชสกี้บูดาโจวิช – คาร์โลวีวารี – ปราก

O

O

O

CLARION
CONGRESS
หรือเทียบเท่า
NH PRAGUE
หรือเทียบเท่า

7

ปราก – ปราสาทปราก – เบอร์โน

O

O

O

HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่า

8

บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ –
CASTLE HILL –ล่องเรือแม่น้าดานูบ

O

O

O

NH DANUBE
CITY
หรือเทียบเท่า

9

บูดาเปสต์ – เวียนนา – Outlet – สนามบิน

O

X

O

O

O

O

O

O

O
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AUSTRIA TREND
MITTE
หรือเทียบเท่า

O

LUIDPOLDPARK
หรือเทียบเท่า
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพ

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน อี.วี.เอ แอร์ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

02.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ เที่ยวบินที่ BR 061
** คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 7 พ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 02.45 น.และ
ไปถึงเวียนนาเวลา 08.25 น. ***

08.35น.

ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6
ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมื อ ง

จากนั้ น น าเข้ า ชมความงดงามของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น์

(Schoenbrunn

Palace) แห่ ง ราชวงศ์ฮัป สเบิ ร์ก ซึ่ ง มี ป ระวัติก ารสร้างมาตั้ง แต่ก ลางคริสต์ ศตวร รษที่ 16
และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1 ,441
ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระ
โรงและพลั บ พลาที่ ป ระทั บ ซึ่ ง ได้ รั บ การตกแต่ ง อย่ า งวิ จิ ต รบรรจง ซึ่ ง สวยงามไม่ แ พ้
พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
น าท่ า นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่ แ วดล้ อ มไปด้ ว ยอาคารอั น งดงาม
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869
แต่ตัวอาคารได้ถูกทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.
1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็น ที่
ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
จากนั้นนาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์
ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อ
ความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้า
นานาชนิ ด อาทิ เ ช่ น Louis Vitton,Gucci, ร้ า นนาฬิ ก า Bucherer, สิ น ค้ า เสื้ อ แฟชั่ น วั ย รุ่ น
ทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนน
คาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูทอดออสเตรียนสไตล์)

ทีพ
่ ก
ั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท

(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี

เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่า สีเขี ยวขจี สวย งามราวกับภาพวาด
กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านมรดกโลกอย่าง
เต็มอิ่ม
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
น าท่ า นขึ้ น กระเช้ า ไฟฟ้ า สู่ จุ ด ชมวิ ว SKY WALK ที่ ตั้ ง อยู่ บ นภู เ ขาที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า
7,000 ปี มีความสูงกว่าระดับน้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางขึ้นสู่
ขอดเขาเพียง 3 นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนาน
นามว่ า เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุ ด ชมวิ ว SKY WALK จากนั้น
เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนัก
ดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นาเที่ยวชมความงามของเมือง
ซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้ งอยู่ บ นฝั่ ง
แม่น้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวน
มิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่ ง เป็ น ฉากหนึ่ งในการถ่ ายทาภาพยนตร์เ รื่อง “มนต์รั ก
เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ
่ ก
ั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ซาลส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านเดินทางขึน
้ ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็น
ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่
ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อย
ใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมี
ความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ
้
ขายเกลือมาแต่โบราณ ** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน **

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ
่ ก
ั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LUITPOLDPARK หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

ฟุสเซ่น – มิวนิค – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ นทางสู่ เ มือ งมิ วนิ ค (Munich) อยู่ ทางใต้ ข องประเทศเยอรมนี และเป็ น เมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ
ฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดย
รัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาชมจัตุรัส
มาเรี ย นพลาสท์ (Marienplatz) ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ นของประวัติ ศาสตร์แ ละธุร กิจของ
นครมิ ว นิค บริ เ วณนี้เ ป็ นที่ ตั้ง ของศาลาว่ าการเมือ งที่ มีรูป แบบสถาปัต ยกรรมแบบโกธิคที่
งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85
เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นเพชรน้างามแห่ง โบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมือง
มรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมื อ งนี้ ตั้ ง อยู่ ริมสองฝั่ งของแม่น้าวัลตาวา
ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์
และขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ใ ห้ เ ป็ น สถานที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของโลก น้ า ชมปราสาทครุ ม ลอฟ
(Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่ น้ า วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เ วณคุ้ ง น้ า ฝั่ ง ตรงข้ า มเป็ น ย่ า นเมื อ งเก่ า
คลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์ เ ก่ า กลางเมื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ ง เชสกี้ บู
เดโจวิช (Ceske Budejovic)

ค่้า
ทีพ
่ ก
ั
วันที่ 6
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CLARION CONGRESS หรือเทียบเท่า

เชสกี้บูดาโจวิช – คาร์โลวีวารี – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 5 จาก 17

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งส
ปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบาบัด
โรคภัยต่างๆ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน)
นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษา
สุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้าแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้า นาคณะเดินทางสู่ กรุงปราก
(Prague) เมื อ งหลวงของประเทศสาธารณรั ฐ เช็ ก อดี ต เมื อ งหลวงของสาธารณรั ฐเช็ก
โกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ทีพ
่ ก
ั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ปราก – ปราสาทปราก – เบอร์โน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าเข้ า ชมปราสาทแห่ ง ปราก (Prague Castle) ที่ ส ร้ า งขึ้ น อยู่ บ นเนิ น เขาตั้ ง แต่ สมั ย
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 9 ในสมั ย เจ้ า ชาย Borivoj แห่ ง ราชวงศ์ Premyslids ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น
ท าเนี ย บประธานาธิ บ ดี ม าตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิ ห ารเซนต์ วิ ตุ ส (St.Vitus
Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหา
วิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , พระเจ้า
เฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่
เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่าน
ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจาหน่ายอยู่มากมาย
จากนั้นนาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้าวัล
ตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้น
โลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่า
การเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดารา
ศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่ว โมง ให้เวลาท่านเดิ น
อิ สระเดิ น เล่น ย่านเมือ งเก่ า ให้ ท่า นได้ เ ลื อกซื้ อสิ น ค้าพื้ นเมื อง เช่ น เครื่ อ งแก้ว โบฮีเมียน
หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม อาทิ เ ช่ น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ น ต้ น
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเบอร์โน

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ทีพ
่ ก
ั

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BRNO หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

บราติสลาว่า – กรุงบูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL –
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 6 จาก 17

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ล่องเรือแม่น้าดานูบ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศสโลวั ก ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าดานู บ ที่ บ ริ เ วณพรมแดนของ สโลวั ก ออสเตรี ย และ
ฮั ง การี และใกล้ กั บ พรมแดนสาธารณรั ฐ เชก จากนั้ น เดิ น ทางโดยรถโค้ ช ผ่ า นย่ า น
เกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ ง บู ดาเปสต์ (Budapest) เมื อ งหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมือ งที่ทันสมัยและสวยงามด้ วยศิ ลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพั นปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง
แม่น้าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้าดานูบ

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์
ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL
ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวั ง
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่
จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่ง
เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงาม
ในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็น
จุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรม
รู ป ทรงม้ า ผลงานประติ ม ากรรมที่ ง ดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่ ห น้ า ป้ อ มชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุ ด ชมวิ ว เหนื อ เมื อ งบู ด าที่ ท่ า นสามารถชมความงามของแม่ น้ า
ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้น
น าท่ า นล่ องเรือแม่น้าดานูบอัน เลื่อ งชื่ อ ชมความงามของทิ วทั ศ น์และอารยะธรรมฮังการี
ในช่ ว ง 600-800 ปี ม าแล้ ว ที่ ตั้ ง เรีย งรายกั นอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคาร
ต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรก
ที่สร้างข้ามแม่น้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

ค่้า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู)

ทีพ
่ ก
ั

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL BUDAPEST CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 9

บูดาเปสต์ – เวียนนา – Outlet – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางข้ามพรมแดน ฮังการี – ออสเตรีย สู่ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติ
ของทิ ว เขาสู ง และพื้ น ที่ อั น เขี ย วชอุ่ ม ของป่ า ไม้ แ ห่ ง ออสเตรี ย เพื่ อ น าท่ า นเดิ น ทางสู่
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
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บ่าย

ให้ เ วลาท่ า นได้ อิสระช้ อ ปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สิ น ค้ า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ
อีกมากมาย***เนื่องจาก OUTLET จะปิดท้าการในวั นอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรง
กับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
นาเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

18.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR 062
** คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 18.25 น.
และถึงกรุงเทพเวลา 10.30 น.***

วันที่ 10

กรุงเทพ

10.00 น.

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม :

BEAUTIFUL WAY

ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

22-31 ก.ค. 62

65,900.-

65,900.-

65,900.-

65,900.-

47,900.-

10,500.-

1-10 ส.ค. 62

59,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

41,900.-

10,500.-

5-14 ก.ย. 62

62,900.-

62,900.-

62,900.-

62,900.-

45,900.-

11,900.-

12-21 ก.ย. 62

62,900.-

62,900.-

62,900.-

62,900.-

45,900.-

11,900.-

3-12 ต.ค. 62

65,900.-

65,900.-

65,900.-

65,900.-

48,900.-

11,900.-

31 ต.ค. – 9 พ.ย. 62

59,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

42,900.-

8,900.-

7-16 พ.ย. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

37,900.-

8,900.-
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30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 62

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

37,900.-

8,900.-

2- 11ธ.ค. 62

56,900.-

56,900.-

56,900.-

56,900.-

38,900.-

8,900.-

26 ธ.ค. 62 – 4ม.ค. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

75,900.-

56,900.-

13,900.-

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั้น

2.

ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ

3.

เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.

หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่

6.

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1 ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ
่ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
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ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยืน
่ วีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
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2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวี ซ่าได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้
ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.

บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดกรณี ท่ า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลท้ า ให้ ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่ บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษั ท
และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ ง จะต้ องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษั ทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ ง นี้ ท่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
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7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัด จ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่อ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณี วี ซ่า ผ่ า นแล้ ว แจ้ ง ยกเลิ กก่ อ นหรื อ หลั ง ออกตั๋ ว โดยสาร บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คื นค่ า ทั ว ร์
ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพั ก ต่ า งประเภท
อาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1
เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง กัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก)
ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 10 วันท้าการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
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***ในกรณีที่ถือ พาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ้านักอยู่ต่างประเทศ, ท้างานอยู่ต่างประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ท ราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก้าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม
และ บางสถานทู ตอาจไม่ ส ามารถยื่ น ขอวี ซ่า ในประเทศไทยได้ ข้ อ ก้ า หนดนี้ รวมไปถึ ง ผู้
เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว
้ จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1.1สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป ส่วนตัว

ของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7
วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่
พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต้องทาเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
3.2.2ถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก

ค่าใช้จ่าย
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ้า บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
4 หลักฐานการท้างาน
-

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
้ จงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดน
ิ เป็นตัน

-

เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
5เอกสารส่วนตัว
-

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผูม
้ ีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

-

กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา
สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเชก
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข
้ อ) และสัญชาติของผูม
้ ีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ที่อยู่ของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส้าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ.................................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง

…………………………………………………..….
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด
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บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง
้ สิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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