บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูรก์ ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ
กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้ ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น้าดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์

วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
Dream Destinations Tour

วันที่สอง ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้ อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้าดานูบ

(ยูเออี-ฮังการี)

01.15 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.50 น. เดินทางสู ่ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 111(บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
ใจกลางกรุ งบูดาเปสต์ เมื องหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ช่ ื อว่าเป็ นเมื องที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของ
ชนหลายเชื้ อชาติท่ ีมีอารยธรรม รุ ่งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ”
ชมเมื อ งที่ ได้ช่ ื อว่ า งดงามติ ด อัน ดับ โลกด้ว ยทัศ นี ยภาพบนสองฝั่ ง แม่ น้ า ดานู บ น าท่า นชมบริ เวณรอบนอก
โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์
มาจากชื่ อกษัตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่งเป็ นกษัตริ ยท์ ่ ีทรงพระปรี ชา
สามารถมากและยัง เป็ นกษั ต ริ ย์ผู ท้ รงสร้า งสิ่ งก่อ สร้ า งที่
งดงามในเมื องหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอโกธิ กหลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่
15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรี ยข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระ
บรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่
11 อยูห่ น้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุด
ชมวิ วเหนื อเมื องบูดาที่ทา่ นสามารถชมความงามของแม่น้า
ดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรี ยน จากนั้นนาท่าน ล่องเรือดื มด า่
บรรยากาศที่สวยงามของแม่น้าดานูบ ชมเมื องที่ได้ช่ ื อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่งแม่น้า ระหว่าง
ล่องเรื อท่านจะได้เห็ น อาคารรัฐสภาฮังการี เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถื อว่าป็ นสัญลักษณ์ข อง
ฮังการี อาคารรัฐสภาตัง้ โดดเด่นอยูร่ ิ มแม่น้าดานู บ
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
เช้า

เที่ยง

(ฮังการี-ออสเตรีย)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวียนนา (Vienna) เมื องหลวง
ของประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้ นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่านชม
พระราชวัง ฮอฟเบิ ร์ ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็ นกลุ ่ม อาคารที่ เคยเป็ นที่ ประทับ ของราชส านั ก ฮัป สบู ร์ ก มาตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ น
ที่ทาการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.
1918
บริ การอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร น าท่ า นเข้า ชม
พระราชวั ง เชิ นบรุ น น์ ตั้ ง อยู ่ ใ นกรุ ง เวี ย นนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดี ตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ แห่ง ราชวงศ์ฮบั ส์
บูร์ก ตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย
Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi
Dream Destinations Tour

คา่

เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิ ลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรก
ของโลกเมื่ อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนั ได้รับการประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยงมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูรก์

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น ทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอื่ นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิ ต ย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า**
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู ่ เมื องซาลส์บูรก์ ประเทศออสเตรี ย เมื องนี้ ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทื อ กเขา
แอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Holiday Inn Salzburg City หรื อระดับเดียวกัน

คา่

วันที่หา้ เมืองซาลส์บูรก์ -สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์
เช้า

เที่ยง

คา่

(ออสเตรีย)

(ออสเตรีย)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายภาพบริ เวณ สวนมิราเบล ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจ
ไว้เป็ นที่ระลึก อีกทัง้ ที่น่ ี ยังเป็ นสถานที่ถา่ ยทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนาท่าน
ข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สูย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ น เหนื อเมื อง
เก่า นาท่านถ่ายรู ป บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคน
เดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บูร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื อง เดินเที่ยวชมเมื องเก่าแถว บ้านเกิดของ
โมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติก
ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่า
เป็ นไข่มุ ก แห่ ง ออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่ มรดกโลกของ UNESCO
Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่าน
อยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมืองลิ นซ์ (Linz)
เป็ นเมื องใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรี ย เป็ นเมื องหลวงของ
รัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ตัง้ อยูท่ างตอนเหนื อของประเทศ อยูห่ ่างจาก
ชายแดนสาธารณรัฐเช็ กราว 30 กม. ทางทิ ศใต้ ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้า
ดานู บ เมื องมีการผลิตเหล็กกล้า เครื่ องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เมื องนี้ พัฒนามาจากค่ายสมัยโรมัน เป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญในคริ สต์ศตวรรษที่ 13
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Park Inn by Radisson Linz หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หก ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก
เช้า

เที่ยง

คา่

(ออสเตรีย-เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมื องมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมื องที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1992 เมื อ งนี้ ตั้ง อยู ่ริ ม สองฝั่ ง ของแม่น้ า วัล ตาวา
ความโดดเด่นของเมื องที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า
300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่
สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมื องนี้ คื อมี
แม่น้าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้ง
เป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมื อนรู ปตัว S จนทาให้ภูมิ
ทัศน์ของตัวเมื องเหมื อนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้
นอกจากนี้ บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ แี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปราก
เป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คื อ อาณาจักรโบฮี เมีย และ
อาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปรากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Hotel Duo หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ (เชค-ดูไบ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ท่ ีสุดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวาในอดีตเป็ นที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮี เมี ย ปัจจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิ ลปะกอธิ ค
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบู รณ์ในปี ค.ศ.1929 นา
ท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดิ นเล่นบนสะพาน มี รู ปปั้นนักบุ ญ 26
องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็ น
นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มื องของกรุ งปร๊าก สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
15.55 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 140(บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
23.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เช้า

วันที่แปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ดูไบ-ไทย)

03.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
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ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

ราคา

กาหนดการเดินทาง

มีนาคม

31 มี.ค.-7 เม.ย. 2563

39,900
39,900

เมษายน

1-8/24 เม.ย.-1 พ.ค./29 เม.ย.-6 พ.ค./
30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563

49,900
39,900
39,900

9-16 / 10-17 เม.ย. 2563
พฤษภาคม

5-12 / 13-20 / 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563

มิถุนายน

2-9 / 17-24 มิ.ย. 2563

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

Dream Destinations Tour

**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ื่นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800
1,700

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520
500

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 ไี ม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 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

ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
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ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
877-7-31971-9
407-989482-0
670-1-23301-0
026-8-69526-5
986-0-65322-4

ชื่อบัญชี
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์

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.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ี
สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะถื อว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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5.

6.

สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7.
กรณี ผู เ้ ดิ นทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและเดิ นทางมาร่ วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู เ้ ดิ นทางต้อง
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.
รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ไม่ซ้ากับรูปถ่ายในเล่ม
หนังสื อเดิ นทาง, ถ่ายรูปให้เหมือนกับไม่เน้นช่วงลาตัว เน้นช่วงหน้าตา ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ให้
ถอดออก และรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเดินทางด้วยกัน สามีภรรยา ต้องแปล)
4.
หนังสื อรับรองการทางาน (กรณี มีงานประจา) จากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยระบุ ตาแหน่ง , อัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่
ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า)
5.
หนังสื อรับรองการเรี ยน (กรณี ศึกษาอยู่) ต้องขอจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิ ทยาลัย (ต้องใช้เอกสารตัวจริง
ภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิ จการ ขอหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์ (Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6
เดื อน (ต้องเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู ่ กับเอกสารสาเนาฉบับภาษาไทย)
7.
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ย
ได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู ่ภูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอด
อัพเดตไม่เกิ น 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวี ซ่า และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมี อายุไม่เกิ น 15 วัน นับจากวัน
ยื่ น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
8.
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสื อทะเบียนการค้า หรื อ ทะเบียนพาณิ ชย์
(อายุไม่เกิน 3 เดื อน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริ ษัทที่ออกค่าใช้จา่ ย พร้อมทัง้ แนบ หนังสื อรับรองการเคลื่ อนไหว
บัญชี ( Bank Statement ) ต้องมี การปรับยอดล่าสุ ดไม่เกิ น 1 เดื อน และ สาเนาย้อนหลังทางการเงิ น 6 เดื อน หรื อ
หนังสื อรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริ ษัทมาด้วย
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-

9.

10.
11.

12.
13.

ถ้าผูส้ มัครทางานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จา่ ยให้ (Sponsor) ผูส้ มัครยังก็ตอ้ งแสดงบัญชีของผูส้ มัครด้วย
เอกสารทางการเงิ น เช่น สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร ( Bank Book) หรื อ หนังสื อรั บรองการเคลื่ อนไหวบัญชี ( Bank
Statement ) ต้องมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดื อน และ สาเนาย้อนหลังทางการเงิน 6 เดื อน หรื อ หนังสื อรับรองจาก
ธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรัพย์เท่านั้น
** ถ้าผูส้ มัครมีบญ
ั ชี ฝากประจาด้วย และ ออมทรัพย์ สามารถแนบคูก่ บั บัญชีออมทรัพย์**
กรณี ท่ เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถู กปฏิ เสธวี ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ ตอ้ งช าระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวี
ซ่าได้
ถ้าผูส้ มัครมีหน้าวีซา่ เชงเก้น (Schengen) ให้ถา่ ยสาเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
รบกวนให้ผูส้ มัครเซ็นชื่ อให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวดาเทา)
มาให้ครบถ้วน
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดาเนิ นการพิจารณา VISA ทุกกรณี

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ 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/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................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
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

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