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อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนี ย ฮังการี 7 วัน
เกาะเวนิ ส – เมืองพิราน - เมืองโพสทอยนา
ถ้าโพสทอยนา - เมืองลูบลิ ยานา – ปราสาทเบลด - บูดาเปสต์
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วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ - เมืองเวนิ ส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – สะพานถอนหายใจ – จัตุรสั ซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
(ดูไบ-อิตาลี)
01.15 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น.  เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK135
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.25 น. เดิ นทางถึง สนามบิ นมาร์โคโปโล เมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี ผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางไปสู ท่ ่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิ ส สู เ่ กาะเวนิ ส
หรื อ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมื องที่ไม่เหมื อนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานาม
ว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมถึงกันกว่า 400 แห่ง
ขึ้นฝั่งที่บริ เวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนาท่านเดินชม
ความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจใน
อดีต เมื่ อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสูค่ ุกจะได้มีโอกาสเห็ นแสง
สว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้ง สุ ดท้ายระหว่างเดิ นผ่านช่องหน้าต่างที่
สะพานนี้ ซึ่ งเชื่ อมต่อกับ วัง ดอดจ์ อันเป็ นสถานที่ พ านัก ของเจ้าผู ค้ รอง
นครเวนิ สในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคื อคาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรสั
ซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุ ดในยุโรป” จัตุรัสถู กล้อมรอบด้วยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิ ลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้มีเวลา
เดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซาน
มาร์โคที่สวยงาม,ช๊อปปิ้ งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิ ส เลื อกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ชัน้ นา
หรื อนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรื อเพื่ อ
เดินทางกลับสู ฝ่ ่งั เวนิ สเมสเตร้
อิสระอาหารคา่ บนเกาะเวนิ สตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าของท่าน
คา่
นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Bedbank Venice Mestre หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน – จัตุรสั ตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –
โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้าโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
(สโลวีเนี ย)
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ Noventa Di Piave
Designer Outlet ให้ทา่ นได้เลื อกเดินซื้ อสินค้าตามใจชอบ ซึ่งแต่ละร้านลดราคาสิ นค้ามากถึง 70 เปอร์เซนต์
มีรา้ นค้ากว่า 170 ร้าน ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อ
ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ** จากนั้ น นาท่า นเดิ น ทางสู ่
เมื อ งพิ ร าน (Piran) เมื อ งสวยริ มอ่า วพิ ร าน เป็ นจุ ด เด่น หนึ่ งของ
ชายฝั่งอะเดรี ยติกของประเทศสโลวีเนี ย เมื องที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ เต็มไปด้วย
บาร์และร้านอาหารที่มองเห็ นวิวชายทะเลที่งดงามเป็ นอย่างมาก เมื องนี้
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คา่
.วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง

เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของอาณาจักรเวนิ ส โดยมีกลิ่นอายของอิตาลีเล็กน้อยและมีผลงานสถาปัตยกรรมลา้ ค่าที่ได้รับ
การดูแลอย่างสวยงาม นาท่านชมทัศนี ยภาพของอ่าวพิรานอ่าวตรี เอสเตและทะเลเอเดรี ยติก จากบริ เวณริ มน้าของ
เมื อง เดิ น ลัด เลาะไปตามท่า จอดเรื อที่ จอดเรี ย งรายเป็ นแถวยาว
สวยงามและถ่ายรู ปกับบ้านหลากหลายสีสนั บริ เวณหน้าหาด นาท่าน
เดิ น เข้า ไปยัง ใจกลางเมื อ งที่ งดงาทและมี เ สน่ ห์ และเงี ย บสงบ
ท่ามกลางบ้านเรื อนสีขาวหลังคากระเบื้ องสี สม้ นาท่านชมจัตุรสั ตาร์
ตินี เพื่ อชมรู ปปั้นบรอนซ์สมัยศตวรรษที่ 19 ของนักไวโอลินและนักประพันธ์เพลงจูเซปเป ตาร์ตินี จัตุรัสรู ปวงรี
แห่งนี้ ยังมีศาลาว่าการเมื องสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย นาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เก่าแก่ท่ ีถูก
สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1200 อัศจรรย์ใจไปกับภาพนู นที่น่าประทับใจของพระเยซูและนักบุญปี เตอร์เหนื อทางเข้า ชื่ น
ชมและเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมโกธิ กและอาคารบ้านเรื อนสีแดงแบบศิลปะเวนิ สที่อยูใ่ กล้เคียงกัน จากนั้น
นาท่านเดินทางสู ่ เมื องโพสทอยนา เมื องเล็ กๆ ในประเทศสโลวี เนี ย ที่ มีช่ ื อเสี ยงทางด้านแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ นาท่านเข้าชม ถ้าโพสทอยนา ถา้ ที่มี ขนาดใหญ่และสวยที่ สุ ดในยุ โรป มีอายุ เก่าแก่ก ว่า 2 ล้านปี
ภายในถา้ มีหินอกหิ นย้อยหลากหลายแบบที่ระยิบระยับสวยงามแปลกตาและมีสีสนั สวยงามสุ ดพรรณนา มีหอ้ ง
ต่างๆ มากมายภายในถา้ ลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ ราวกับวิมานเนรมิตเดินเท้าและนั่งรถไฟฟ้าภายในถา้ ชมปลามนุ ษย์
อันมีช่ ือเสียงเป็ นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูใ่ นถา้ ผิวสีเนื้ อคล้ายมนุ ษย์ ลาตัวยาวคล้ายงูมีแขนและขา ถูกค้นพบ
ครั้งแรกเมื่ อปี ค.ศ.1768 อาศัยอยูใ่ นที่มืด ถา้ แห่งนี้ เปิ ดให้บริ การกว่า 188 ปี แล้ว ภายในถา้ มีทางเชื่ อมต่อกันเป็ น
ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ่ เมืองลูบลิยานา ดินแดนที่อยูบ่ ริ เวณยุโรปกลาง ด้วย
ความบอบชา้ จากสงครามและประวัติศาสตร์ท่ ีส่งั สมมานานกว่าพันปี จึงทาให้สโลวีเนี ยกลายเป็ นดินแดนที่มีความ
เก่าแก่มากแห่งหนึ่ งของยุโรปที่ชวนให้ระลึกถึงอิทธิ พลของจักรวรรดิตา่ งๆ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั M Hotel ljublijana หรื อระดับเดียวกัน
เมืองลูบลิยานา - สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่
มารีย ์ – ปราสาทเบลด – เมืองกราซ
(สโลวีเนี ย-ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเที่ ยวชม เมื องลูบลิ ยานา เมื องหลวงที่ น่า
หลงไหลของสโลวี เ นี ย ชมสะพานมังกร เป็ นสะพานที่ มี ค วามโดดเด่นสะดุ ด ตาบริ เวณหัว สะพานที่ มี ก าร
ออกแบบสร้างเป็ นรู ปมังกรบินขนาดใหญ่ สะพานแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่ อใช้เป็ นทางข้ามแม่น้าลูบลิยานิ กา ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สมัยของกษัตริ ยฮ์ งั การี นับว่าเป็ นสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ที่สวยที่สุ ดแห่งหนึ่ ง
ของยุโรป นาท่านผ่านชมปราสาทลูบลิ ยานา ที่ตัง้ อยูบ่ นเขา เดิมเป็ นป้อมปราการ สร้างในสมัย ศตวรรษที่ 11
โดยเชื่อว่าสร้างโดยไม้และหิ นในระยะเริ่ มแรก และถูกสร้างใหม่ในศตวรรษที่
12 ในช่วงสมัย ราชา Ottokar II ของโบฮี เมียนและเปลี่ยนมาในสมัยของ
Rudolph of Habsburg ภายหลังและในศตวรรษที่ 15 ก็ได้ถูกทาลายลงและ
สร้างขึ้นใหม่อีก ครั้ง จากนั้นเดิ นชม ย่านทาวน์ส แควร์ ซึ่ งเป็ นที่ ตัง้ ของ
โบสถ์เซนต์นิโคลัส และชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของตัวโบสถ์ ที่โดด
เด่นด้วยยอดโดมสีเขียวและหอคอยคูท่ ่ ีอยูเ่ หนื อหลังคาโบสถ์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองเบลด เมื องแห่งปราสาทกลางทะเลสาปสุด
แสนโรแมนติก ท่ามกลางหุ บเขาจูเลียนแอลป์ ประเทศสโลวีเนี ย ทะเลสาปเบลดเกิดจากการละลายตัวของธาร
น้าแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ และแหล่งน้าธรรมชาติจากใต้ดินซึ่งทาให้น้าในทะเลสาบนี้ ใสบริ สุทธิ์ ทะเลสาปเบลด
มีเกาะตรงกลาง ซึ่งเป็ นที่ ตัง้ ของ โบสถ์พระแม่มารี ย ์ นาท่านเข้าชม โบสถ์พระแม่มารี ย ์ โดยการนัง่ เรือไม้
โบราณ ข้ามไปยังเกาะกลางทะเลสาบเบลด ของเหล่านักแสวงบุญตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13-14 จากท่าเรื อจะต้องเดิน
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ขึ้นบันไดไปอีก 99 ขัน้ ก็จะถึงยังตัวโบสถ์ มีประเพณี ทอ้ งถิ่นสโลวีเนี ยเชื่ อกันว่าคู ส่ มรสใหม่ให้ฝ่า ย ชายอุม้ ฝ่ าย
หญิงปี นบันได 99 ขัน้ นี้ และฝ่ ายหญิงจะต้องไม่สง่ เสียงดังใดๆทัง้ สิ้น ถ้าทาสาเร็ จชีวิตสมรสจะรักกันยื นยาว และที่
โบสถ์กลางน้ายังมี กระดิ่งที่ เชื่ อกันว่าใครได้ไปสั่นกระดิ่งแล้วจะโชคดี จากนั้นนาท่านเข้าชม ปราสาทเบลด
ปราสาทแสนสวยที่ตงั้ อยูบ่ นริ มผา ติดกับทะเลสาบเป็ นปราสาทที่เก่าแก่ท่ ีสุด ซึ่งจักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่งเยอรมัน
ยกให้เป็ นสถานที่พกั ของบิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริ เซนในปี ค.ศ.1004 หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองกราซ
เมื องมรดกโลกของออสเตรี ย ถื อเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับสองของออสเตรี ย เมื องการศึ กษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6
แห่ง โดยมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุ ดก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1585 ชื่ อเมื อง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทน้อย" ในอดี ต
เนื่ องจากเป็ นเมื องหน้าด่านทางใต้จึงต้อง ทาสงครามกับกองทัพเติร์ก ตัวเมื องเก่าได้รับการอนุ รักษ์ ให้เป็ นเมื อง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลื อกให้เป็ นเมื องหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านสูท่ ่ ีพกั Hotel Ramada Graz หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรสั เมนสแควร์ – กรุงบูดาเปสต์
(ออสเตรีย-ฮังการี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านชม ย่านเมืองเก่าของเมืองกราซ ซึ่งรอดพ้น
จากการถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรี ยบเสมื อนอัญมณี ใจกลางเมื องเป็ นย่านเมื องเก่าที่ได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้ดีท่ ีสุดแห่งหนึ่ งของยุโรป จากนั้นนาท่านชม จัตุรสั เมนสแควร์ ถูกจัดตัง้ ขึ้นเพื่ อเป็ นจัตุรัสตลาดหลัก
ตัง้ แต่ชว่ งต้นสมัยกลาง และกลายเป็ นจุดศูนย์ รวมของเมื องนับตัง้ แต่นั้นเป็ นต้นมา ถนนสายหลักทัง้ หมดในย่านใจ
กลางเมื อง อาคารหลังเด่นบนจตุรัสเมนสแควร์ คื อ Rathaus หรือศาลากลาง สิ่ งก่อสร้างใจกลางจตุรัสเมนส
แควร์คื อ น้ าพุ Erzherzog Johann จากศตวรรษที่ 19 ชื่ นชมรู ป ปั้นอาร์ชดยุ กแห่งฮับ ส์บู ร์ก ขนาดใหญ่ ผู ้
ดาเนิ นงานปฏิรูปหลายครั้งและส่งผลประโยชน์ตอ่ เมื องกราซและรัฐสติเรี ย นอกจากสถานที่เที่ยวชมเก่าแก่ตา่ งๆ
และจตุรัสเมนสแควร์ ยังมีรา้ นจาหน่ายสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ท่ ีมีชานหน้าร้านให้เลื อกแวะอีกมากมาย
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทาง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใจกลาง
กรุ งบูดาเปสต์ เมื องหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็ นเมื องที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติท่ ีมีอารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ”
ชมเมื องที่ได้ช่ ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่งแม่น้าดานู บ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Park Inn Radisson Budapest หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก โบสถ์แมทเธียส - ป้ อมชาวประมง
(ฮังการี-ดูไบ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่าน ชมบริ เวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส ซึ่งเคยใช้เป็ น
สถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่งเป็ นกษัตริ ยท์ ่ ีทรง
พระปรี ชาสามารถมากและยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมื องหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างใน
สไตล์นีโอ-โกธิ กหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้า
สตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้า ป้ อมชาวประมง จุดชมวิว
เหนื อเมื องบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่น้าดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่
ชาวประมงฮังกาเรี ยน
15.30 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 112
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
22.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
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วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ
03.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

มิถนุ ายน

12-18 มิ.ย. 62

กรกฎาคม

7-13 / 10-16 / 24-30 ก.ค. 62

ตุลาคม

9-15 / 16-22 / 22-28 ต.ค. 62

42,900
42,900
42,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถ
เข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
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อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าบริ ก ารในการขอยื่ น วี ซ่ ากลุ่ มเชงเก้น 3,500 / ท่ าน ทางสถานทูต จะไม่คื น เงิ น
ค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
(2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่ นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื องเป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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4.
5.

6.
7.

เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิด
เหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่ พัก ในยุ โรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิป ระเทศที่ มี อากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู เ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกัน
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ
2.
รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ไม่ซ้ากับรูปถ่ายใน
เล่มหนังสือเดินทาง, ถ่ายรูปให้เหมือนกับไม่เน้นช่วงลาตัว เน้นช่วงหน้าตา ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
ให้ถอดออก และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเดินทางด้วยกัน
สามี-ภรรยา ต้องแปล)
4.
หนังสือรับรองการทางาน (กรณี มีงานประจา) จากบริ ษัทที่ท่านทางานอยู ่ โดยระบุ ตาแหน่ง , อัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่
ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า)
5.
หนังสือรับรองการเรียน (กรณี ศึกษาอยู่) ต้องขอจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ต้องใช้เอกสารตัวจริง
ภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์ (Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง
6 เดื อน (ต้องเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู ่ กับเอกสารสาเนาฉบับภาษาไทย)
7.
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะ
ใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุ บนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก
วันยื่ น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
8.
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 -6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชื่ อผู เ้ ดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดิ นทางนี้ ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ
ทะเบียนพาณิ ชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดื อน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริ ษัทที่ออกค่าใช้จา่ ยพร้อมทัง้ แนบ หนังสื อ
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รับรองการเคลื่ อนไหวบัญชี ( Bank Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุ ดไม่เกิน 1 เดื อน และ สาเนาย้อนหลังทาง
การเงิน 6 เดื อน หรื อ หนังสื อรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริ ษัทมาด้วย
ถ้าผูส้ มัครทางานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จา่ ยให้ (Sponsor) ผูส้ มัครยังก็ตอ้ งแสดงบัญชีของผูส้ มัครด้วย
เอกสารทางการเงิน เช่น สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรื อ หนังสื อรับรองการเคลื่ อนไหวบัญชี ( Bank
Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดื อน และ สาเนาย้อนหลังทางการเงิน 6 เดื อน หรื อ หนังสื อรับรอง
จากธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรัพย์เท่านั้น** ถ้าผูส้ มัครมีบญ
ั ชี ฝากประจาด้วย และ ออมทรัพย์ สามารถแนบ
คูก่ บั บัญชีออมทรัพย์ **
9.
กรณี ท่ ีเด็ กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ ง ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการ
ยื่ นวีซา่ ได้
 ถ้าผูส้ มัครมีหน้าวีซา่ เชงเก้น (Schengen) ให้ถา่ ยสาเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
 รบกวนให้ผูส้ มัครเซ็นชื่อให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสี เขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวดาเทา)มาให้
ครบถ้วน
 สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดาเนิ นการพิจารณา VISA ทุกกรณี

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อนื่ .....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ นื่ ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

