รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-2-16MAR20

NEXT STOP : EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63
ปราก | คาโลวี วารี | เชสกี ้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา | บราติสลาวา | บูดาเปส

ราคาเพียง

36,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-2-16MAR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
วันที่ 3. ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี ้ ครุมลอฟ - เชสกี ้ บูดาโจวิค
วันที่ 4. เชสกี ้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 5. พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
วันที่ 6. บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
01.05 น.
05.00 น.
08.55 น.
12.40 น.

ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
**คณะเดินทางวันที่ 01-07 ธ.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.30 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 07.15 น. เที่ยวบินที่ EK 377**
ออกเดินทางสูม่ ิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 139
เดินทางถึงสนามบินกรุ งปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6
ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นาท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่
ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี
ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มนา้ แร่ซ่งึ
ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ซเลนที่ มีปากยื่นออกมาเหมื อนกานา้ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่กรุ งปราก
(Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย
เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ปราก –ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุ มลอฟ - เชสกี้ บูดาโจ
วิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj
แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบันเป็ นทาเนียบประธานาธิ บดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918 ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์วิตุส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึง่ พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น
พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่
4 ชมรู ปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอด
แนวสะพาน จากนัน้ นาท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงาม
และยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง เช่น เครื่องแก้ว
โบฮีเมียน หรือเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ นต้น

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่ง โบฮีเมีย เมือง
ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ งั้ อยู่ริมสองฝั่ งของ
แม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้
เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250
ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้ อยู่รมิ ฝั่งแม่น้า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลาง
เมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ
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วันที่ 4 เชสกี้ ครุ มลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง
และพืน้ ที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั SENATOR VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 5 พระราชวังเชินบรุ นน์ – OUTLET – บราติสลาวา
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมา
ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้อง
ในระหว่างปี ค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั
การตกแต่ ง อย่ า งวิ จิ ต รบรรจงสวยงามไม่ แ พ้พ ระราชวัง แวร์ซ ายส์ข องฝรั่ง เศส จากนั้น พาท่ า นชม ถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.
1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูก ท าลายไปในระหว่า งสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ด ใหม่อี ก ครัง้ ในปี ค .ศ.1955,
ผ่ า น
พระราชวั ง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg
Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่ เคยเป็ นที่ ประทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนัน้ นาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral)
สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของ
ประชาชน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่าย

ค่า

่ ัก
ทีพ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวัน
อาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปเทีย่ วเดินเล่นในย่านเมืองเก่ากรุ
งบราติสลาว่าแทน***
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศสโลวัก ตัง้ อยู่รมิ
ฝั่งแม่นา้ ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติท่ีมีอารยธรรม รุง่ เรืองมานาน
กว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพ
บนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้าน
นอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเ วณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธี
สวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก
และยังเป็ นกษัตริยผ์ ทู้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสี
สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่าน
สามารถชมความงามของแม่นา้ ดานูบได้อย่างดีปอ้ มแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน
นาท่านเดินทางสุส่ นามบินบูดาเปสต์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืน ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน

15.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต์ เทีย่ วบินที่ EK 112

23.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
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วันที่ 7 ดูไบ - กรุ งเทพฯ
03.30 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK376

12.35 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

NEXT STOP : EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

02-08 มี.ค. 63
16-22 มี.ค. 63

38,900.38,900.38,900.20,690.4,900.38,900.38,900.38,900.20,690.4,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก
(ผู้ยนื่ วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยนื่ วีซ่าในวันยืน่ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชก (ผูย้ ่ืนวีซา่ ต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซา่ ในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (14 EURO)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

7.

8.
9.

กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
**ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือนก
ั เรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เด็ กทีอ
่ ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปัจ จุบ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรูปให้
เป็นปัจจุบ ัน***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
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3 หล ักฐานการเงิน
้ า
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
่ ยเอง
(ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4 หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
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ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กบ
สม
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

็ รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซน
็ เฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

