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EUROPE BLUE DANUBE
เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
7 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม มิถุนายน 63
มิวนิค | เชสกี ้ ครุมลอฟ | ปราก | บูดาเปสท์| บราติสลาวา
ราคาแนะนาเพียง

42,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-16JAN-2JUN20

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เชสกี่ ครุ มลอฟ – เชสกี ้ บูดาโจวิช
วันที่ 3. เชสกี ้ บุดาโจวิช – ปราก – สะพานชาร์ ล
วันที่ 4. ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น ้าดานูบ
วันที่ 5. บูดาเปสท์ – OUTLET – เวียนนา
วันที่ 6. เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพ
วันที่ 8. ลูเซิร์น – ซุก – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – มิวนิค – เชสกี่ ครุ มลอฟ – เชสกี ้ บูดาโจวิช
00.50 น.
06.45 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
***สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 21 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 00.50 น. และไปถึงมิวนิคเวลา 07.05 น. ***
ถึงสนามบินมิ วนิ ค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ อ งถิ่น ช้ ากว่า ประเทศไทย 6 ชั่ว โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่ว โมงในวันที่ 31
มีนาคม 2562) ผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่ง
ที่สดุ ของยุโรป ซึง่ มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้ วยกษั ตริ ย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวก
เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทั ้งด้ านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่งได้ แก่ ไส้ กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ ชมจัตุรัสมาเรี ยนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ น
จุดเริ่มต้ นของประวัติศาสตร์ และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี ้เป็ นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิคที่งดงามซึง่ สร้ างขึ ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลาสร้ างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว
รอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้ นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื ้อสินค้ าแบ
รนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย
เมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์ การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตั ้งอยู่ริมสองฝั่ ง
ของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั ้งแต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียน
ไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริ เวณรอบนอก ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั ้งอยู่ริมฝั่ ง
แม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณคุ้งน ้า ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์ เก่า
กลางเมือง หลังจากนั ้นนาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเชสกี่ บูดาโจวิช (Cesky Budajovice)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CLARION CONGRESS CESKY BUDAJOVICE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เชสกี ้ บุดาโจวิช – ปราก – สะพานชาร์ ล
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย ซึงได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้ างขึ ้นตั ้งแต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 ชมรู ปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตั ้งอยู่สองข้ างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั ้น
นาท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่
สร้ างมาตั ้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชัว่ โมง ให้ เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
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ค่ า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสูก่ รุ งบราติสลาว่ า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค(Slovak) ตั ้งอยู่ริมฝั่ งแม่น ้า
ดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่านชมบรรยากาศของ
กรุงบราติสลาวา ซึง่ เป็ นที่ตั ้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava Castle) ซึง่ เป็ น
อาคารทรงสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ าตั ้งอยู่บนเนินเขา ริ มฝั่ งแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้ จากมุมของ
ปราสาทแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื ้อชาติที่มี อารยธรรม รุ่ งเรื องมา
นานกว่ าพัน ปี ถึง กับได้ รับ การขนานนามว่ าเป็ น “ไข่มุกแห่ งแม่ น ้าดานูบ ” ชมเมื องที่ ได้ ชื่ อว่ างดงามติดอัน ดับโลกด้ ว ย
ทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่น ้าดานูบ นาท่านล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบอันเลือ่ งชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์ และอารยะธรรมฮังการี
ในช่วง 600-800 ปี มาแล้ วที่ตั ้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่ างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงาม
เป็ นที่ร่าลือ ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัวอาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ้ท่านจะได้ ชม สะพาน
เชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ ้นที่
ใช้ ในการสร้ างได้ ถกู นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรื อขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น ้าใน
แม่น ้าอาจกลายเป็ นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 5 ยูโรต่อท่าน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ซุปกุลาซ)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN BUDAPEST หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 บูดาเปสท์ – OUTLET – เวียนนา
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่ า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองปาร์ นดอร์ ฟ เพื่อนาท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อป
ปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ ถ้ าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั ้น ทางบริ ษัทขอสลับโปรแกรมไป
ในวันอื่นไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่ สูก่ รุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพื ้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้ แห่งออสเตรี ย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้ อมไปด้ วยอาคาร
อันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ ถูกทาลาย
ไปในระหว่างสงครามโลกครั ้งที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ น
กลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 2
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SENATOR หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เวียนนา – สนามบิน
เช้ า

13.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสูส่ นามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อ
สินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 937
***สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 24 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 14.35 น.และไปถึงกรุ งเทพเวลา 05.35
น.***

วันที่ 7 กรุ งเทพ
05.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง
EUROPE BLUE DANUBE
เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

16-22 ม.ค. 63

42,900

42,900

42,900

42,900

18,140

3,900

18-24 ก.พ. 63

42,900

42,900

42,900

42,900

18,140

3,900

10-16 มี.ค. 63

42,900

42,900

42,900

42,900

18,140

3,900

17-23 มี.ค. 63

42,900

42,900

42,900

42,900

18,140

3,900

24-30 มี.ค. 63

42,900

42,900

42,900

42,900

18,140

3,900

21-27 เม.ย. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

21,140

5,900

12-18 พ.ค. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

21,140

5,900

26 พ.ค. 63 – 1 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

21,140

5,900

2 –8 มิ.ย. 63

45,900

45,900

45,900

45,900

21,140

5,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านั ้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขั ้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้ อ งให้ การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ า ทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทั ้งหมด
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั ้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรั บครอบคลุ มเรื่ อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั ้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ
3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (12 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริ ษั ททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้ องจะช่ว ยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั ้น
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั ้นๆ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินท าการออกแล้ ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่า ย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรี ยกคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

7.

8.
9.
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กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้นๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (เชก)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซา่ แสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยืน
่ วีซา่ VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซา่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทาการจองท ัวร์เข้ามา
เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา่ ในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซา่ ของท่านในครงั้
นี*
้ *
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา่ ในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1.

หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน ้อย 2
หน ้ำ อำยุกำรใช ้งำนเหลือไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นั บจำกวันเดินทำงกลับ และหนั งสือเดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนั งสือ
เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วย)
ั ชาติไ ทย แต่พ าน ก
**ในกรณี ท ี่ถ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ตา
่ งประเทศ, ท างานอยู่ต ่างประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น
่ จะมี
น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ ใน
เงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เ ด็ ก ที่อ ายุ ต่า กว่า 18 ปี หากรู ป ในหน้า แรกของพาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปั จ จุบ น
ั รบกวนท า
พาสปอร์ตใหม่ ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรูปให้เป็นปัจจุบ ัน***
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2.

รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ

(พืน
้ หลังขำวเท่ำนั น
้

ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห ้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก)
3 หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง (ผูส
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
้ ไปต้องออก
้ า่ ยเอง (ผูป
ค่าใชจ
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)
3.1.1สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทำง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดิน
บัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และหำกบัญชีกระโดดเดือน
ต ้องขอเป็ น Statement เท่ำนั น
้ )
้ า่ ยเอง (บุคคลทีส
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ำมำรถรับรองค่ำใช ้จ่ำยได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ำยเลือด
เดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนัน
้ )
้ า่ ยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ เช่น สูต ิ
3.2.1. ต ้องทำเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใชจ
บัตร ทะเบียนบ ้ำน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ำยสาเนาสมุดบ ัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่ำใช ้จ่ำย

**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีฝากประจา บ ัญชีกระแสรายว ัน
บ ัญชีสหกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุ ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร ้ำน สัญญำเช่ำที่ โฉนดทีด
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชีแ
่ น
ิ เป็ น
ตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทำงำน

่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองกำรเรียนทีอ
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศึกษำอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต)
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
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5. เอกสารส่วนต ัว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น).

6.

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยบิดำจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยบิดำจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำ
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มี
อำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พร ้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่
บิดำ-มำรดำลงชือ

สถำนทูตด ้วย ทัง้ สองท่ำน (เฉพำะคิวเดีย
่ วเท่ำนั น
้ )

7.

ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคำร ้องขอวีซำ่ เท่ำนัน
้

เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า่ เป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็น
เพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

