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ULTIMATE EASTERN EUROPE
เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS

Vb9k]u

เดินทาง ธันวาคม 62 – กรกฏาคม 63
ปราสาทนอยชวานสไตน์ | พระราชวังเชินบรุนน์ | ปราสาทปราก | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ | เชสกี ้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท

เริ่มต้นเพียง

1

43,900.-

ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK

[GQ3MUC-EK005]

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่ 3. มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
วันที่ 4. เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
วันที่ 5. กรุงบูดาเปสต์ – กรุงบราติสลาว่า – เชสกี ้ ครุมลอฟ - เชสกี ้ บูดาโจวิค
วันที่ 6. เชสกี ้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก
วันที่ 7. กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตสุ - สนามบิน
วันที่ 8. ดูไบ - กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
20.35 น.

2

ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
***คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 24 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 21.25 น.
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วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์

00.50 น.
04.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสูม่ ิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 53

08.35 น.

ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนัน้ เดินทางสูเ่ ข้าสูน่ าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม
บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นาท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ()
นาชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึง่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง ** หากคณะไม่
สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรู ป
ด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)

กลางวัน

บ่าย

ค่า

3

นาท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่ งชื่อ ซึง่ ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน
ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจ
ของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้ ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พกั
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เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม AZIMUT HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า

มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอสุ
โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นาเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่า
ศิลปะบารอคที่ตงั้ อยู่บนฝั่ งแม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็ น
ฉากหนึง่ ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ ง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ให้เวลาท่านเดินเล่นเที่ยวชมหมู่บา้ นแห่งนี ้ แค่เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือน
หนึง่ ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม
เส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หมูทอดเวียนนา)

เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม BOSEI หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุ นน์ – กรุ งบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮบั สบวร์ก (มีไกด์ทอ้ งถิ่น
บรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้
ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่า
ของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึง่ ได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
จากนัน้ นาผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถกู ทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่
อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราช
สานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St.
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึง่ พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ น การแก้บนต่อ
ความทุกข์ยากของประชาชน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่
ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติที่มีอารยธรรมรุ ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนาน
นามว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งแม่นา้ ดานูบ” นาท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่นา้ ดานูบ นา
ท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึง่ เคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้ว
หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธี ยส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ี่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ทู้ รง
สร้างสิง่ ก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่ สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ
ในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่นา้ ดานูบได้อย่างดีปอ้ มแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน

นาท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตงั้
เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรม
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แบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้ ่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้าง
ข้ามแม่นา้ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจาก
ประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าในแม่น้าอาจกลายเป็ น
น้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 10 ยู
โรต่อท่าน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ซุปกูลาซ)
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเท่า

กรุ งบูดาเปสต์ – กรุ งบราติสลาว่า - เชสกี้ ครุ มลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสูก่ รุ งบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัก ตัง้ อยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ ดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตงั้ เด่นเป็ นสง่า อดีตเคยเป็ นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย ์ แต่ปัจจุบนั เป็ นที่
ทาการของรัฐ บาลสโลวัก และ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ง ชาติ จ ากนั้น น าเข้า สู่ ย่า นเมื อ งเก่ า (Old Town) ศูน ย์ก ลางทางด้า น
ประวัติศาสตร์ เป็ นที่ตงั้ ของอาคารที่สาคัญต่างๆมากมาย นาท่านเดินเท้าเข้าสูบ่ ริเวณจัตรุ สั กลางเมือง ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ ก็
เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็ นจัตรุ สั ที่รายล้อมไปด้วยอาคารสาคัญและสวยงามมากมาย รวมทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้
ของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถกู สร้างขึน้ เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปั จจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นมาเป็ นพิภิธภัณฑ์
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลก เชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่ง โบฮีเมีย
เมืองที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ งั้ อยู่ริมสองฝั่ ง
ของแม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้
ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึง่ ของโลก จากนั้นนาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้าง
ขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่ง
ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และ
โบสถ์เก่ากลางเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice)
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 7
เช้า

11.00 น.
15.55 น.
23.50 น.
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า

เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุ งปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สดุ ของสาธารณรัฐเช็ก เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมา
ใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มนา้ แร่ ซึง่ ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ น
แก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (เป็ ดโบฮีเมียน)
เดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้
สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง ปราสาท และโรมแห่งอุด รทิศ จากนั้ น นาท่านเดินเล่ นบนสะพานชาร์ล (Charles
Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิค ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรู ป
ปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนัน้ นาท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate”
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ
นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทัง้ เมือง
เก่า และเมืองใหม่ตามอัธยาศัย เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมบนถนนช้อปปิ ้งใกล้เมืองเก่าอย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า

กรุ งปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1918 เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14
นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุงปราก ซึง่ พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บ
พระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น
(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่
เก่าแก่ที่สดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย
นาเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอด
ภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 140
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลีย่ นเที่ยวบิน
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วันที่ 8

ดูไบ – กรุ งเทพฯ

03.40 น.
12.50 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 28 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 13.15 น. ***

******************************************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ ULTIMATE EASTERN EUROPE
เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
57,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
57,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

29 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
57,900.-

37,900.-

8,900.-

30 ธ.ค. 62 – 06 ม.ค. 63

57,900.-

57,900.-

57,900.-

37,900.-

8,900.-

22-29 ม.ค. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

29,900.-

4,900.-

12-19 ก.พ. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

29,900.-

4,900.-

18-25 มี.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

29,900.-

4,900.-

4-11 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,100.-

6,900.-

12-19 เม.ย. 63

55,900.-

55,900.-

55,900.-

29,100.-

6,900.-

23-30 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,100.-

6,900.-

28 พ.ค. – 04 มิ.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,100.-

6,900.-

24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,100.-

6,900.-

22 – 29 ก.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

28,100.-

6,900.-

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

8

ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK

[GQ3MUC-EK005]

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

9

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชก (ผูย้ ื่นวีซา่ ต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซา่ ในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (15 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EURO)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 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
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *

่ 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)
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ั
**ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ักเรีย น น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณี เด็ กทีอ
่ ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูปในหน้าแรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปัจ จุ บ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่ร ับยืน
่ หากเล่มไม่ได้ร ับการอ ัปเดทรูปให้
เป็นปัจจุบ ัน***
ี 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
้ า
้ ไปต้องออกค่าใชจ
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
่ ยเอง
(ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ั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
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ี 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
หนังสอ
่ 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

-
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หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
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ั 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

17

ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK

[GQ3MUC-EK005]

่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
้ *
อาจจะมีผลเสย
ั้ *
่ 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
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………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
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ี ระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

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

เงินสด
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
ั้
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