EASTERN EUROPE HERE WE GO
เยอรมนี-เชก-ออสเตรีย-สโลวัก-ฮังการี
9 วัน 6 คืน

เดินทาง ธันวาคม 2565
HILIGHT

8 วัน 5 คืน

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก | คาร์ โลวี วารี | ปราก| ฮัลสตัท |เชสกีค้ รุ มลอฟ |บราติสลาวา
ฮัลสตัท | เวียนนา | พระราชวังเชินบรุ นน์ | บูดาเปสต์ | ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ

ราคาแนะนาเพียง

79,900.-

ว ันที่ 4 - 12 ธ ันวาคม 65

79,900.-

ว ันที่ 28 ธ ันวาคม 65 – 5 มกราคม 66 (ปี ใหม่)

86,900.-

ว ันที่ 30 ธ ันวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปี ใหม่)

86,900.-

วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.
วันที่ 6.

เช้ า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

✈

✈


✈


ARVENA PARK





NH PRAGUE CITY







OLD INN







SENATOR VIENNA





X

CROWNE PLAZA BRATISLAVA

วันที่ 7.

เส้ นทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ
ดูไบ - แฟรงค์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก - คาร์ โลวี วารี – กรุงปราก
ปราสาทแห่งปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ
เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - บราติ
สลาวา
บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น ้าดานูบ







PARK INN BY RADISSON
BUDAPEST

วันที่ 8.
วันที่ 9.

บูดาเปสท์ - ดูไบ
ดูไบ – กรุงเทพ





✈

✈

✈

✈

✈


กาหนดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพ

17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2

ดูไบ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

00.50 น.
03.20 น.
07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูแ่ ฟรงค์เฟิ ร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 43
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะเปลีย่ นเป็ น 6 ชัว๋ โมงในวันที่ 29
ตุลาคม 2562) น าท่า นผ่า นพิ ธีต รวจคนเข้ า เมื อ งและศุลกากร นาท่า นเดิ นทางเข้ า สู่ตัว เมือ งแฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต ( Frankfurt)
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สาคัญของเยอรมนี รวมทังเป็
้ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้ าหุ้นที่สาคัญ
ของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้ นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราว
เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตรุ ัสที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมือง ด้ านข้ างก็คือ
THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ ัสโรเมอร์ นาท่าน
ออกเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตังอยู
้ ่บริ เวณฝั่ งแม่ น ้าเน็กคาร์
(Neckar River) อดี ต เมื อ งศูน ย์ ก ลางการศึก ษาที่ สาคัญ ของเยอรมัน เป็ น ที่ ตัง้ ของมหาวิ ท ยาลัย ไฮเดลเบิ ร์ ก ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้ วยความสวยงามของเมืองนี ้ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือนเมือง
แห่งนี ้ แล้ วนาท่านผ่านชมย่านการค้ าและแหล่งรวมของนักศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิ ร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้ างขึน้ อยู่บนเชิ งเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ ซึ่งสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้ างด้ วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว
(Elisabeth’s Gate) ที่สร้ างขึ ้นโดยคาสัง่ ของพระเจ้ าเฟเดอริ ก ที่สร้ างเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่ง

กลางวัน
บ่าย

สร้ างเสร็ จภายในคืนเดียว จากนันชมถั
้
งไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองนู
เรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้ านเรื อนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 900 ปี
และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิตเลอร์ ได้ ใช้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสูใ่ นสงครามโลกครัง้ ที่ 2
และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์ มิตรถล่มเสียหายเกือบทัว่ ทังเมื
้ อง แต่ชาวเมืองก็ได้ ร่วมมือกันบูรณะให้ กลับมาอยู่ในสภาพ
ใกล้ เคียงของเดิมมากที่สดุ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ARVENA PARK หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

นูเรมเบิร์ก - คาร์ โลวี วารี – กรุงปราก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สดุ ของสาธารณรัฐเช็ค เป็ น
เมืองที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์ โลวี วารี ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผู้คนทัว่
โลกที่จ ะมาใช้ บริ ก ารรั กษาสุขภาพตามความเชื่ อที่ มี ม าแต่สมัย โบราณ เชิ ญ ทดลองดื่ม น า้ แร่ ซึ่งต้ อ งดื่ ม กับแก้ วพิ เ ศษ
โดยเฉพาะ เป็ นแก้ วพอร์ ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (เป็ ดอบโบฮีเมียน)
นาคณะเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกี ย ซึง ได้ สมญานามมากมาย เช่ น นครแห่ง ปราสาท และโรมแห่ง อุด รทิ ศ จากนัน้ นาท่า นเดิน เล่น บนสะพานชาร์ ล
(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้ าชาร์ ล
ที่ 4 ชมรู ปปั น้ โลหะของเหล่านักบุญที่ตงอยู
ั ้ ่สองข้ างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนันน
้ าท่านเดิน สูป่ ระตูเมืองเก่า “Powder
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง ให้ เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้ อปปิ ง้
สินค้ าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พกั

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH PRAGUE CITY หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

ปราสาทแห่ งปราก – เชสกีค้ รุมลอฟ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาเข้ าชมปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่สร้ างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริ สต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้ าชาย
Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1918 เข้ าชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส
(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึง่ พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 โปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ย์สาคัญในอดีต
เช่น พระเจ้ าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้ าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้ าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้ น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจ
ไม่ได้ รับอณุญาตให้ เข้ าชม) แล้ วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สดุ ของปราสาท ใช้ เป็ นที่
ประทับของเจ้ าชายโบฮีเมียนทังหลาย
้
แล้ วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ ปั จจุบนั มีร้านขายของที่ระลึก วาง
จาหน่ายอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นเพชรน ้างามแห่งโบฮีเมีย
เมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ริมสองฝั่ ง
ของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ 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 ซึ่งตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ ง
แม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริ เวณคุ้งน ้า ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์ เก่า
กลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OLD INN หรื อเทียบเท่า
*** ในกรณีท่ หี ้ องพักในเมืองเชสกี ้ ครุ มลอฟเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ย้ ายไปพักที่เมืองข้ างเคียงแทน***

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5

เชสกีค้ รุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ

กลางวัน
บ่าย

เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ปลาเทร้ าท์ จากทะเลสาบฮัลสตัท)
**ถ้ าในกรณีไม่ สามารถหาปลาเทร้ าท์ ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็ นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบฮัลลสตัทแทน**
นาท่านเดินทางข้ ามพรมแดน เช็ก -ออสเตรี ย สู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้ นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื ้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้ แห่งออสเตรี ย นาท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่
รายล้ อมไปด้ วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั
อาคารได้ ถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955 และผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้ น
คริ สต์ศตวรรษที่ 20

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SENATOR VIENNA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - บราติสลาวา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก ซึง่ มีประวัติการสร้ าง
มาตังแต่
้ กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ ้นใหม่อย่างสง่างามด้ วยจานวนห้ องถึง 1,441
ห้ องในระหว่างปี ค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้ เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้ องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่ง
ได้ รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายของฝรั่งเศส

กลางวัน
บ่าย

ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง (หมูทอดสไตล์ เวียนนา)
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้ เวลาท่านอิสระเพื่อช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย
อาทิ เช่ น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, ,ARMANI, FURLA , GUESS, LACOSTE,
COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY , CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA ,
MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าเดินทางสูก่ รุ งบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค (Slovak) ตังอยู
้ ่ริม
ฝั่งแม่น ้าดานูบที่บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้ กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA BRATISLAVA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7

บราติสลาวา – กรุ งบูดาเปสต์ - ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบรรยากาศของกรุ งบราติสลาวา ซึ่งเป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาแห่งสโลวัก นาท่านถ่ายรูปด้ านนอกคู่กบั ปราสาทบราติ
สลาวา (Bratislava Castle) ซึง่ เป็ นอาคารทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าตังอยู
้ บ่ นเนินเขา ริ มฝั่งแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
อันงดงามของเมืองได้ จากมุมของปราสาทแห่งนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary)
ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื ้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี
ถึงกับได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองที่ได้ ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้ วยทัศนียภาพบนสองฝั่ ง
แม่น ้าดานูบ นาท่านล่ องเรือแม่ นา้ ดานูบอันเลือ่ งชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมของฮังการี ในช่วง 600-800
ปี มาแล้ วที่ตงเรี
ั ้ ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภาซึ่งงดงามเป็ นที่ร่ าลือ ด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้ วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ท้ ่านจะได้ ชมสะพานเชน สะพานถาวร
แห่งแรกที่สร้ างข้ ามแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ ้นที่ใช้ ในการสร้ างได้ ถกู
นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่ องเรื อขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่ วงฤดุหนาว นา้ ในแม่ นา้ อาจ
กลายเป็ นนา้ แข็ง จนไม่ สามารถล่ องเรื อได้ หรื อมีเหตุการณ์ อ่ ืนๆจนไม่ สามารถล่ องเรื อได้ ทางบริ ษัทขอคืนเงิน
จานวน 10 ยูโรต่ อท่ าน)

ค่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ซุปกูลาส)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8

บูดาเปสท์ – โบสถ์ แมทเธียส – ป้ อมชาวประมง – ดูไบ

เช้ า

15.10 น.
23.20 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึง่ เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้ านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ และชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธี ยส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้ เป็ นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้ กษัตริ ย์
มาแล้ วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ย์แมทเธียส ซึง่ เป็ นกษัตริ ย์ที่ทรงพระปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ย์ผ้ ู
ทรงสร้ างสิ่งก่อสร้ างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้ างแบบสไตล์ นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอัน
เป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้ า ผลงานประติมากรรม
ที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตังอยู
้ ท่ างด้ านหน้ า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสที่ทา่ น
สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้ เป็ นอย่างดี ป้อมแห่งนี ้สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปีค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ได้ เวลาอันสมควรนาเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื ้อ
สินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบินที่ EK112
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครื่ อง

วันที่ 9

ดูไบ – กรุงเทพ

03.30 น.
12.35 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK376
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
บ่าย

***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก
เช่ น กรณีท่ เี มืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
หมายเหตุ

และ เหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EASTERN EUROPE HERE WE GO
เยอรมนี-เชก-ออสเตรี ย-สโลวัก-ฮังการี
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

4-12 ธันวาคม 65

79,900.-

7,900.-

28 ธันวาคม 65 – 5 มกราคม 66 (ปี ใหม่ )

86,900.-

8,900.-

30 ธันวาคม 65 – 7 มกราคม 66 (ปี ใหม่ )

86,900.-

8,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ผู้มีสัญชาติไทย

เงื่อนไขการเดินทางเข้ าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)

► เอกสารทีต
่ ้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร
International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีน
พาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง*
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ตอ
้ ง
ตรวจหาเชื้อโควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยวประเทศ
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or AstraZeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุม
วันเดินทาง)

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่ านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้ าหน้ าที่

6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิ น
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสาธารณรัฐเชก รวมค่าบริ การยื่นวีซา่ (6,000.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (17 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง

หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.
2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ทา่ นไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่ น ต้ องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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 ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (20ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์
หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ /
ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทังหมด
้
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3
ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 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

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
เครือ
่ งประดับ ไม่ใสค

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
ขึน
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่าท ั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 เท่านั น
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร 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
หนั งสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ 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
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(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 ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

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

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ 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
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชอ

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
ั ชาติปัจจุบัน .................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ [ภาษาอังกฤษ]
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
........................................................................................................

ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................
เคยได ้ ใชได

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
เงินสด

..................................................................
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

