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ฮงัการ ีออสเตรีย เชค 8วนั5คืน  

บูดาเปสต ์กรุงเวียนนา ซาลสบู์รก์ ฮลัลส์ตทัท ์เชสก้ีครุมลอฟ  

กรุงปราก สะพานชารล์ส ์ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร ์

ชอ้ปป้ิง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ พระราชวงัเชินบรุนน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู

9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สอง ดไูบ – บูดาเปสต ์– โบสถแ์มทเธียส – ป้อมชาวประมง - ลอ่งเรือแม่นํ้าดานูบ     (ยูเออี-ฮงัการี) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 

385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 111(บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต ์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ นําท่าน

เดินทางสู่ ใจกลางกรุงบดูาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซ่ึงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีทันสมยัและ

สวยงามดว้ยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติท่ีมอีารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัไดร้บัการ

ขนานนามวา่เป็น ไข่มุกแห่งแม่นํ้าดานูบ ชมเมืองท่ีไดช้ื่อวา่งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสอง

ฝัง่แม่น้ําดานูบ นําท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถแ์มทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ี
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จดัพิธีสวมมงกุฎใหก้ษัตริยม์าแลว้หลายพระองค ์ชื่อโบสถม์าจากชื่อกษัตริยแ์มทเธียส  ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี์

ทรงพระปรีชาสามารถมากและยงัเป็นกษัตริยผ์ูท้รงสรา้งส่ิงก่อสรา้งท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีก

มากมาย ซ่ึงสรา้งในสไตลนี์โอ-โกธิกหลงัคาสลบัสีสวยงามอนัเป็นจุดเด่นท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถดัจาก

โบสถ์เป็นอนุสาวรียข์องพระเจา้สตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของ

ศตวรรษท่ี 11 อยูห่น้าป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบดูาท่ีท่านสามารถ

ชมความงามของแม่น้ําดานูบไดอ้ย่างดีป้อมแห่งน้ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง

กาเรียน จากน้ันนําท่าน ล่องเรือดืมดํา่บรรยากาศท่ีสวยงามของแม่นํ้าดานูบ ชมเมืองท่ีไดช้ื่อว่า

งดงามติดอนัดบัโลกดว้ยทศันียภาพบนสองฝัง่แม่น้ํา ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดเ้ห็นอาคารรฐัสภาฮงัการี 

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็นสญัลกัษณ์ของฮงัการี อาคารรฐัสภาตั้งโดดเด่น

อยูริ่มแมน้ํ่าดานูบ    

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม   เวียนนา - พระราชวงัเชินบรุนน ์                             (ฮงัการี-ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก 

(Hofburg Palace) ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชสาํนักฮปัสบรูก์มาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 

13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20,ตึกรฐัสภา ซ่ึงสรา้งข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ.1873-1883   เคยถกูใชเ้ป็น

ท่ีทาํการของสภาจกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเรียนมาก่อนจนถึงคราวท่ีจกัรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลก

ครั้งท่ี 1 ปีค.ศ.1918  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน ์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทับ

ของจักรพรรดิแห่งราชวงศฮ์ับสบ์ูรก์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย 

Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานทางศิลปะการ

ตกแต่งชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นท่ีตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 

2295 ปัจจุบันไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากในกรุง

เวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี McArthurGlen Designer Outlet - ซาลสบ์ูรก์                              (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 

DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยข์อสงวนสิทธใ์นการสลบัโปรแกรมไป
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อิสระชอ้ปป้ิงท่ี McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวก

ในการเลือกซ้ือสินคา้**   

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลสบ์ูรก์ ประเทศออสเตรีย เมืองน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ตั้งอยู่บนฝัง่แมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และมี อาณา

เขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามว่า วลู์ฟกงั อามาเดอุส โม

สาท (Wolfgang Amadeus Mozart)   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Holiday Inn Salzburg City หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้     เมืองซาลสบ์ูรก์ – สวนมิราเบล – ฮลัลส์ตทัท ์- ลินซ ์                  (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านถ่ายภาพบริเวณ สวนมิราเบล ใหท่้านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็น

สถานท่ีถ่ายทาํของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวูด๊ จากน้ันนําท่านขา้มแมน้ํ่าซาลส์

ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ท่ีตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมือง

เกา่ นําท่านถ่ายรปู บา้นเลขท่ี 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท่้านชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้ง

ทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลสบ์รูก์ ท่ีตั้งอยู่ตรงจตุัรสักลางเมือง เดินเท่ียวชม

เมืองเกา่แถว บา้นเกิดของโมสารท์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบ

ลอ้มด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงน้ี

วา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพื้ นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิน

เท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ ์(Linz) เป็น

เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรฐัอปัเปอรอ์อสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ อยูห่่างจากชายแดนสาธารณรฐัเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต ้ตั้งอยูบ่นฝัง่แม่น้ําดานูบ 

เมืองมีการผลิตเหล็กกลา้ เคร่ืองจกัร อุปกรณไ์ฟฟ้า ผลิตภณัฑย์าสบู เมืองน้ีพฒันามาจากค่ายสมยัโรมนั 

เป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีสาํคญัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Park Inn by Radisson Linz หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก ลินซ ์– เชสก้ีครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก          (ออสเตรีย-เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแห่งโบฮีเมียท่ีเมืองเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) เท่ียวชมเมืองท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 

เมืองน้ีตั้งอยู่ริมสองฝัง่ของแม่น้ําวลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 

300 หลงั ไดร้บัการอนุรกัษ์และข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเด่นอีกอยา่ง
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ของเมืองน้ี คือมีแม่น้ําวลัตาวาไหลผ่านและลอ้มรอบเมืองในลักษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คด

เค้ียวเหมือนรปูตวั S จนทาํใหภ้มูิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน้ําท่ีกาํลงัจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากน้ี

บา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีสม้แดง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรฐัเชค 

เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝัง่ แม่น้ําวลัตาวา ผ่านชมทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแสนงดงาม

ตลอดสองขา้งทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสอง

อาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจกัรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมราเวีย ปัจจุบนักรุงปรากไดร้บัการยกย่องให้

เป็นมรดกโลก   

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Hotel Duo หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่เจด็ ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถเ์ซนตไ์วตสั – สะพานชารล์ส ์– นาฬิกาดาราศาสตรด์ไูบ  

                                                                                                                                        (เชค-ดไูบ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรฐัเชคสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 885  

โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝัง่แมน้ํ่าวลัตาวาในอดีตเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิแหง่

โบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นทาํเนียบประธานาธิบดี นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถเ์ซนตไ์วตสั วิหารประจาํ

ราชวงศซ่ึ์งสรา้งอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.

1929 นําท่านชม สะพานชารล์ส ์ท่ีไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเล่น

บนสะพาน มีรปูป้ันนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร ์เป็นนาฬิกา

ดาราศาสตรโ์บราณคูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 140(

บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน) 

23.50 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

วนัที่แปด ดไูบ-กรุงเทพฯ                      (ดไูบ-ไทย) 

03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมู ิโดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376 

 (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล่์วงหน้า 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 31 มี.ค.-7 เม.ย. 2563  39,900 

เมษายน 
1-8/24 เม.ย.-1 พ.ค./29 เม.ย.-6 พ.ค./ 

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 
39,900 
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9-16 / 10-17 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 5-12 / 13-20 / 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563 39,900 

มิถุนายน 2-9 / 17-24 มิ.ย. 2563 39,900 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมทา่นละ   10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือทา่นทาํการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของบริษทั 

**สาํหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แตพี่เรียดเดอืนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ชาํระคา่วีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัยืน่วีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 ค่าท่ีพัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมอืงน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ ฯลฯ) 

 คา่วซ่ีาเชงเกน้ (สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

สาํหรบัประเภททอ่งเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าทาํการชาํระคา่ธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศนูยร์บัยืน่วีซ่า ณ วนัยืน่วีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย้ืน่คาํรอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็นระยะ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใชเ้ป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนปัจจบุนัซ่ึง สามารถ

เปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ ่

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต ํา่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 

อิตาลี 2,500 1,600 400 

ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 

ออสเตรีย 2,600 1,700 500 
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 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเท่ียว คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมคา่ทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและคา่บริการในการขอยืน่วีซ่ากลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (2 ยโูร x 3 วนั = 6 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

2. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท่้าน

ติดต่อเจา้หน้าท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่

รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด (ในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

คา่บริการยืน่วซ่ีา คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั

เฉพาะ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 
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2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณี

ท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

ตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือ
วา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. สาํหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยืน่วีซ่าแตล่ะสถานทูตมีความ

ตา่งกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้งเพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือ

ยืน่วีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหนา้ใหญ)่ จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านั้น ไม่ซํ้ากบัรูปถ่ายในเลม่หนังสือ

เดินทาง, ถ่ายรูปใหเ้หมือนกบัไม่เนน้ชว่งลาํตวั เนน้ชว่งหนา้ตา ถา้ใสแ่ว่นตาหรือคอนแทคเลนส ์ใหถ้อดออก และ

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้เดินทางดว้ยกนั 

สามี-ภรรยา  ตอ้งแปล)   

4. หนังสือรบัรองการทาํงาน (กรณีมีงานประจาํ) จากบริษัทท่ีท่านทาํงานอยู่  โดยระบุตําแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงาน

ตามปกติหลงัครบกาํหนด (ตอ้งใชเ้อกสารตวัจริงภาษาองักฤษ เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัที่ออก

เอกสารจนถึงวนันดัหมายยืน่วีซ่า) 

5. หนังสือรับรองการเรียน (กรณีศึกษาอยู่) ต้องขอจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ตอ้งใชเ้อกสารตัวจริง

ภาษาองักฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน) 

6. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการคา้  หรือ ทะเบียนพาณิชย ์(Commercial Certificate*DBD* ) และ

หนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 

เดือน (ตอ้งเป็นเอกสารภาษาองักฤษ แนบคู ่กบัเอกสารสาํเนาฉบบัภาษาไทย) 

7. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํา่เสมอและมีจาํนวนไม่ตํา่

กว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช้
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จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภมูิลาํเนา ท่านตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมี

ยอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายยืน่วซ่ีา และหนังสือรบัรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ยืน่ สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

8. กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพือ่แสดงความรบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของท่าน 

โดยระบุรายชื่อผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย และตอ้งมีหนังสือทะเบียนการคา้ หรือ ทะเบียน

พาณิชย ์(อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ) ของบริษัทท่ีออกค่าใชจ้่าย พรอ้มทั้งแนบ หนังสือรับรอง

การเคล่ือนไหวบญัชี (Bank Statement) ตอ้งมีการปรบัยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ สาํเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 

เดือน หรือ หนังสือรบัรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริษัทมาดว้ย 

- ถา้ผูส้มคัรทาํงานแลว้ แต่จะใหค้นในครอบครวัออกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsor) ผูส้มคัรยงัก็ตอ้งแสดงบญัชีของผูส้มคัรดว้ย 

-  เอกสารทางการเงิน เช่น สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร (Bank Book) หรือ หนังสือรบัรองการเคล่ือนไหวบญัชี (Bank 

Statement) ตอ้งมกีารปรบัยอดล่าสุดไมเ่กิน 1 เดือน และ สาํเนายอ้นหลงัทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรบัรองจาก

ธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรพัยเ์ท่าน้ัน 

** ถา้ผูส้มคัรมีบญัชี ฝากประจาํดว้ย และ ออมทรพัย ์สามารถแนบคูก่บับญัชีออมทรพัย*์* 

9. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอหรือเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานท่ีเกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑตูฯเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซ่าน้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถดาํเนินการขั้นตอนการ

ยืน่วซ่ีาได ้

- ถา้ผูส้มคัรมหีน้าวซ่ีาเชงเกน้ (Schengen) ใหถ่้ายสาํเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้มาใหห้มดทุกหน้ามีอายุไมเ่กิน  5  ปี  

- รบกวนใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือใหค้รบถว้น ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่าน้ัน) และ application form (ขาวดาํเทา) มา

ใหค้รบถว้น 

- สถานฑตูไมอ่นุญาตใหดึ้งเล่ม Passport ไปใชข้ณะดาํเนินการพิจารณา VISA ทุกกรณี 

** เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราดาํเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเตมิฉบบัละ 500 บาท ** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


