รหัสทัวร์ยุโรป EUR1495

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง

ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้าดานูบ

(ยูเออี-ฮังการี)

01.15 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.40 น. เดิ น ทางสู ่ กรุ ง บู ด าเปสต์ ประเทศฮัง การี โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ย วบิ น ที่ EK 111
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.00 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่ ใจ
กลางกรุ งบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติท่ มี อี ารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ” ชม
เมื องที่ได้ช่ ือว่างดงามติดอันดับ โลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่งแม่น้า ดานู บ นาท่านชมบริ เวณรอบนอก โบสถ์แ มท
เธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อ
กษัตริ ยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริ ยท์ ่ ที รงพระปรีชาสามารถมากและยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ู ท้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมือง
หลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุ ดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้า
ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่น้าดานู บได้อย่าง
ดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ ม่ ชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนาท่าน ล่ องเรื อดื มดา่ บรรยากาศที่
สวยงามของแม่น้ าดานูบ ชมเมืองที่ได้ช่ ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้า ระหว่างล่องเรื อท่าน
จะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่ สี วยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็ นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคาร
รัฐสภาตัง้ โดดเด่นอยูร่ ิ มแม่น้าดานู บ
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Danubius Hotel Budapest หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์
เช้า

เที่ยง

คา่

(ฮังการี-ออสเตรีย)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย นาท่านถ่ายรู ป
อนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึงทาให้ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุดในยุคที่ทา่ นขึ้น
ครองราช จากนั้นนาท่านเดินทางสู ย่ า่ น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา ถนนสายนี้เป็นถนน
การค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรื อโอเปร่าเฮ้าส์
นาท่านถ่ายรู ปกับ วิ หารเซนต์สตี เฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ตงั้ ตระหง่านอยู ก่ ลางกรุ งเก่าเวียนนา เป็ น
ศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้องสีสนั สวยงาม
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า ชม พระราชวัง เชิ น บรุ น น์ ตัง้ อยู ่ใ นกรุ งเวีย นนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดีต เป็ น ที่ป ระทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์บู ร์ ก ตั้ง แต่ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทาง
ศิลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มชี ่ ือเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

McArthurGlen Designer Outlet-ฮัลล์สตัทท์

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น ทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้เ วลาท่า นได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอื่ นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิ ตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิ สระช้อปปิ้ งที่
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า**
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู ่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสน
สวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู บ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ น ไข่มุก แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื้น ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Best Western Plus Amedia Art Hotel Salzburg หรื อ
ระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

วันที่หา้ เมืองซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-เชสกี้ครุมลอฟ
เช้า

เที่ยง

คา่

(ออสเตรีย)

(ออสเตรีย-เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย เมืองนี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang
Amadeus Mozart) นาท่านชม สวนมิราเบล ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทัง้ ที่น่ ียงั เป็ นสถานที่ถา่ ย
ทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมืองเก่า และแวะ
เก็บ บัน ทึ ก ภาพปราสาทโฮเฮ็น ซาลส์บ วร์ ก ที่ต ั้ง โดดเด่น อยู ่บ นเนิ น เหนื อ เ มื อ งเก่า น าท่า นชมบ้า นเลขที่ 9 ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์
บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถว บ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้
จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ ครุ
มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมือง
นี้ตงั้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มอี าคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์
และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก จุ ดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้าวัลตาวาไหลผ่านและ
ล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมือนรู ปตัว S จนทาให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยด
น้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้บา้ นเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของ
สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยู ร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ แี สนงดงาม
ตลอดสองข้างทาง กรุ งปร๊ ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ
อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เ ป็นมรดกโลก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Hotel Duo หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิ กาดาราศาสตร์ดไู บ (เชค-ดูไบ)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา ในอดีต
เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุ บนั เป็ นทาเนียบประธานาธิ บดี นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์
ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบู รณ์ในปี

ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน
มีรูปปั้ นนักบุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์โ บราณ
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
16.55 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
23.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่เจ็ด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ดูไบ-ไทย)

03.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตราค่าบริการ

เด็ก
กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

29 มี.ค.-4 เม.ย. 2562

เมษายน

30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562

พฤษภาคม

17-23 พ.ค. 2562

ราคา

อายุตา่ กว่า
6 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

41,900 39,900 8,000
41,900 39,900 8,000
41,900 39,900 8,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

✓
✓
✓
✓
✓

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชือ่ บัญชี
ประเภท หมายเลขบัญชี
บริษทั พิคเจอร์เร็สค์ เอเชีย จากัด ออมทรัพย์ 281-234498-5
สุนนั ท์ ธีระโรจนารัตน์
ออมทรัพย์ 904-2-01211-1

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น

หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มี คุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 20 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่ ) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัน้ ไม่ซ้ากับรูปถ่ ายใน
เล่ มหนังสื อเดิ นทาง, ถ่ ายรูปให้เหมื อนกับไม่เน้นช่ วงลาตัว เน้นช่ วงหน้าตา ถ้าใส่ แว่นตาหรื อคอนแทค
เลนส์ ให้ถอดออก และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเดินทางด้วยกัน
สามี-ภรรยา ต้องแปล)
4. หนังสื อรับรองการทางาน (กรณี มีงานประจา) จากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยระบุ ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุ โรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 1 เดือน)
5. หนังสื อรับรองการเรียน (กรณี ศึกษาอยู่) ต้องขอจากทางโรงเรียนหรื อมหาวิทยาลัย (ต้องใช้เอกสารตัวจริ ง
ภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง
6 เดือน (ต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู ่ กับเอกสารสาเนาฉบับภาษาไทย)
7. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันปั จจุ บนั ในวันที่ย่ ืนวีซา่ ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

และสามารถที่จ ะใช้จ ่า ยได้อ ย่า งไม่เ ดื อ ดร้อ น เมื่ อกลับ สู ่ภูมิ ลาเนา **สถานฑูต ไม่ ร บั พิ จ ารณาบัญ ชี ก ระแส
รายวัน**
8. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชื่อผู เ้ ดินทาง และเหตุ ผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ
ทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริ ษัทที่ออกค่าใช้จา่ ย
พร้อมทัง้ แนบ หนังสือรับรองการเคลื่อนไหวบัญชี ( Bank Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุ ดไม่เกิน 1 เดือน และ
สาเนาย้อนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรื อ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริ ษัทมาด้วย
- ถ้าผูส้ มัครทางานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จา่ ยให้ (Sponsor) ผูส้ มัครยังก็ตอ้ งแสดงบัญชีของผู ส้ มัคร
ด้วย
- เอกสารทางการเงิน เช่น สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรื อ
หนั ง สื อ รั บ รองการเคลื่ อนไหวบัญ ชี ( Bank Statement ) ต้อ งมีก ารปรั บยอดล่า สุ ดไม่เกิ น 1 เดื อ น และ ส าเนา
ย้อนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรื อ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรัพย์เท่านั้น
** ถ้าผูส้ มัครมีบญ
ั ชี ฝากประจาด้วย และ ออมทรัพย์ สามารถแนบคูก่ บั บัญชีออมทรัพย์**
9. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกั บอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ น การขัน้ ตอนการ
ยื่นวีซา่ ได้
ถ้าผูส้ มัครมีหน้าวีซา่ เชงเก้น (Schengen) ให้ถา่ ยสาเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
รบกวนให้ผูส้ มัครเซ็นชื่อให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวดาเทา)
มาให้ครบถ้วน
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดาเนิ นการพิจารณา VISA ทุกกรณี

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

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…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

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

