รหัสโปรแกรม : 17152 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE
โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 DAYS 7 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63
วอร์ซอ |พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ | ปราก | คาร์โลวี วารี |เชสกี ้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ

ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า - ป้อมวอร์ซอ
วันที่ 3. วอร์ซอ – เชสโตโชว่า – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - คราคูฟ
วันที่ 4. พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ - ออสตราวา
วันที่ 5. ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
วันที่ 6. คาร์โลวี วารี - เชสกี ้ ครุมลอฟ - เชสกี ้ บูดาโจวิค
วันที่ 7. ฮัลสตัท - เวียนนา
วันที่ 8. พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
วันที่ 9. บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 ดูไบ - วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า – ป้ อมวอร์ซอ
01.15 น.
05.00 น.
08.10 น.
12.15 น.

ค่า
ที่พัก

3

ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 02-11 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบเวลา 04.45 น.**
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงปราก โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 179
เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร นาชมกรุ งวอร์ซอ (Warsaw) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่นา้ วิสทูลา
(Vistula River) ปั จจุบนั กรุงวอร์ซอได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก
เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ ังเป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่สาคัญมากที่สดุ ของประเทศ
นอกจากนีแ้ ล้ว กรุงวอร์ซอยังเป็ นที่รูจ้ ักของนานาชาติจากสนธิ สญ
ั ญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตาม กรุ งวอร์ซอ นั่นเอง นาท่านเที่ยว
ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ของเมือง ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่ง
วอร์ซอ (Historic Centre of Warsaw) ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ พระราชวัง ตลาด ได้รบั การประกาศให้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1980 ให้ท่านได้เที่ยวชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) โดยอาคาร
ส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ถกู สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ
ชมกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเ ช่น กาแพงเมื องเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลือ อยู่จนถึ ง
ปั จจุบัน ผ่านชม ป้ อมวอร์ซอ (Warsaw Barbican) ด่านปราการรู ปครึ่งวงกลม หรือ ป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ท่ีครัง้
หนึ่งเคยล้อมรอบกรุ งวอร์ซอเอาไว้ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1540 ป้อมปราการส่วนใหญ่ ถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่
สอง และป้อมปราการถูกสร้างขึน้ มาใหม่หลังสงคราม ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1952-1954
** คณะเดินทางวันที่ 03-12 มี.ค. 63 เดินทางถึงกรุงวอร์ซอเวลา 11.20 น.**

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3 วอร์ซอ – เชสโตโชว่า – เหมืองเกลือเวียลิซก้า - คราคูฟ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ งเชสโตโซว่ า (Czestochowa) เป็ น เมื อ งศูน ย์กลางของผู้แ สวงบุญ ที่ สาคัญแห่ ง หนึ่ง ของยุ โ รป
คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคน เพื่อเข้าบูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่ า (Black Madonna) ณ อารามจัสนา กอร่า
(Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรียสีดา ศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีท่ีใช้วาดมานานกว่า 600 ปี ทา
ให้รูปพระแม่เป็ นสีดา ที่รอยบากที่พระพักตร์ ซึ่งพวกต่อต้านศาสนาต้องการทาลาย อารามแห่งนีร้ อดพ้นจากการถูกทาลาย
ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็ นปาฎิหาริยท์ ่ศี กั ดิ์สทิ ธิ์ท่สี ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านสูเ่ หมืองเกลือเวียลิซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตัง้ อยู่ท่ีเมืองเวียลิชก้า เหมืองเกลือที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของโปแลนด์แห่งนี ้
มีประวัติการทาเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็ นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของโลก นาท่านลงลิฟต์ส่ใู ต้ดิน
ของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็ น 9 ชัน้ ลึกลงจากพืน้ ดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองห้อง
ซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทัง้ หมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองคา เพราะใช้ในการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเล
เกลือใต้พืน้ ดิน ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองเวียลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขนึ ้ ทะเบียนให้เป็ นหนึ่ง
ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟนั้นเป็ น บ้านเกิด
องค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก
องค์การยูเ นสโกให้เ ป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรม มีอ าคารบ้า นเรือ นที่ สวยงามด้ว ยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัน ตั้ง แต่ โร
มาเนสก์ กอธิค เรอเนสซองส์ บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอาร์ตนูโว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั METROPOLO KRAKOW หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พิพธิ ภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วทิ ซ์ - ออสตราวา
เช้า

กลางวัน
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz concentration camps) เป็ นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่
ใหญ่ท่ีสดุ ในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนีส้ ะท้อนความน่าสยดสยอง
และความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ
จนมาพบสถานที่ท่ีรฐั บาลโปแลนด์ตอ้ งการก่อสร้างเป็ นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดั ดแปลงตามความต้องการ
ของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็ นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษา
ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ ที่น่ี อาทิ กระเป๋ าเดินทาง
รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี นา้ หนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบนา้ ห้องที่พวกนาซีใช้สาหรับกาจัดเชลย
โดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นีม้ ีคนตาย กว่า 1.5 ล้านคน โดนเกือบทัง้ หมดเป็ นชาวยิว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าย
ค่า
ที่พัก

จากนั้น น าท่ า นเดิ นทางสู่เมือ งออสตราวา (Ostrava) เป็ น เมื อ งใหญ่ อัน ดับ 3 ของประเทศสาธารณรัฐเช็ ก ตั้ง อยู่ท าง
ตะวันออกของประเทศ เป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมและมีการถลุงเหล็กโดยมีช่อื เล่นว่า หัวใจเหล็กแห่งสาธารณรัฐ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN HOTEL VISTA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชโกสโลวาเกีย
ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj
แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบันเป็ นทาเนียบประธานาธิ บดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คใน
สมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่ใหญ่ ท่ีสดุ ในกรุ งปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้า แมกซิ
มิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับ
ของเจ้าชายโบฮี เมี ยนทั้งหลาย แล้ว เดิ นชมย่ านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปั จจุบัน มีรา้ นขายของที่ระลึก วาง
จาหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนาท่ านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์
โกธิ คที่สร้างขึน้ ตั้ง แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้า ชาร์ลที่ 4 ชมรู ป ปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ ตั้งอยู่สองข้า งราว
สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนาท่านเดินเที่ยวชมประตูเมือง
เก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดิน
อิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น
Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ นต้น
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ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุ มลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ ท่ีสดุ ของสาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัดโรคภัยต่างๆ นาเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปั จจุบันเป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่จะมา
ใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มนา้ แร่ซ่งึ ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้ว
พอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานา้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน)
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลกเชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่อื ว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่ง โบฮีเมีย เมือง
ที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ ั้งอยู่ริมสองฝั่ งของ
แม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้
เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก นาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250
ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้า
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่ งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลาง
เมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มือง เชสกี ้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovic)
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ฮัลสตัท - เวียนนา
เช้า

กลางวัน
บ่าย
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วย
ขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง
และพืน้ ที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 พระราชวังเชินบรุ นน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
เช้า

7

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นเข้า ชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่ง ราชวงศ์ฮับ สบวร์ก (มี ไกด์ท ้องถิ่ น
บรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้
ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่า
ของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส
จากนั้นนาผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอัน งดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรง
ละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตวั อาคารได้ถกู ทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่
อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิ รก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่ เคยเป็ นที่ ประทับของราช
สานักฮัป สบูรก์ มาตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 20 น าชมบริเวณรอบนอก โบสถ์ส เตเฟ่ นส์ (St.
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อ
ความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ ้งถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street) ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดิน ทางโดยรถโค้ช ผ่านย่า นเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมื องหลวงของ ประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติท่ีมี อารยธรรม รุ ่งเรือง
มานานกว่า พัน ปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่า เป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ ” ชมเมืองที่ไ ด้ช่ื อว่า งดงามติดอัน ดับโลกด้ว ย
ทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
ในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตงั้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงาม
เป็ นที่ร่าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนีท้ ่านจะได้ชม สะพานเชน
สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นา้ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ใน
การสร้างได้ถกู นามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น้าใน
แม่น้าอาจกลายเป็ นน้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอ
คืนเงินจานวน 10 ยูโรต่อท่าน)

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั ACHAT PREMIUM H. BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
เช้า

8

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของอาคารพระราชวัง
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษั ตริยม์ าแล้ว
หลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษั ตริยผ์ ทู้ รงสร้าง
สิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้า สตี เฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติ มากรรมที่ งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้ อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของ
แม่นา้ ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุม่ ชาวประมงฮังกาเรียน
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11.30 น.
16.00 น.
23.20 น.

นาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอด
ภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ EK112
** คณะเดินทางวันที่ 03 - 12 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 15.20 น. และถึงดูไบ เวลา 23.35 น. **
ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
09.40 น.
18.55 น.

ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK372
** คณะเดินทางวันที่ 03 - 12 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. **
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
** คณะเดินทางวันที่ 02 - 11 มิ.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 19.15 น. **

ราคาแนะนาเพียง BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE
โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

03 - 12 มี.ค. 63
11 - 20 เม.ย. 63
06 - 15 พ.ค. 63
02 – 11 มิ.ย. 63

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

49,900.49,900.49,900.29,100.62,900.62,900.62,900.36,100.53,900.53,900.53,900.33,100.53,900.53,900.53,900.33,100.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเชก
(ผู้ยนื่ วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยนื่ วีซ่าในวันยืน่ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท

9
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

10

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3WAW-EK001]

11

BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3WAW-EK001]

12

BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE โปแลนด์ เชก ออสเตรีย ฮังการี 10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

[GQ3WAW-EK001]

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

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

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

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

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชก (ผูย้ ่นื วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่นื วีซ่าในวันยื่นจานวนเงิน โดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

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

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 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.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั 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 หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรียกคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ กั
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
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 10 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า่ นทา
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั้ *
้ *

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
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ั
**ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พานก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือ นก
ั เรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย**
***ในกรณีเ ด็ ก ทีอ
่ ายุต ่ากว่า 18 ปี หากรูป ในหน้า แรกของ
พาสปอร์ต ไม่ต รงก บ
ั ในปั จ จุ บ น
ั รบกวนท าพาสปอร์ต ใหม่
ทางสถานทูตจะไม่รบ
ั ยืน
่ หากเล่มไม่ได้รบ
ั การอป
ั เดทรูปให้
เป็นปัจจุบ ัน***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี ขึน
้ ไปต้องออกค่าใชจ
่ 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 เท่านั น
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย
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ี 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
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
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หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กับบุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )

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

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศเชก
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า่ นทา
่ ในครงนี
การจองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซา
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ
ี ต่อการขอวีซา
่ ของท่านในครงนี
อาจจะมีผลเสย
ั้ *
้ *
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชือ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................

ถึงวันที่

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

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
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17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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