ฮังการี ออสเตรีย เชค 8วัน5คืน
บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูรก์ ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ
กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้ ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น้ าํ ดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.15 น.
04.45 น.
08.50 น.
12.45 น.

กรุงเทพฯ
(ไทย)
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ – บูดาเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ าํ ดานูบ (ยูเออี-ฮังการี)
ออกเดิ นทางสู่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 111(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นํ าท่าน
เดินทางสู่ ใจกลางกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทันสมัยและ
สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติที่มอี ารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็ น ไข่มุกแห่งแม่น้ าํ ดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสอง
ฝัง่ แม่น้ําดานู บ นําท่านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่
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คํา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

คํา่
วันที่สี่
เช้า

จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ี่
ทรงพระปรี ชาสามารถมากและยังเป็ นกษัตริยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่ งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อี ก
มากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจาก
โบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ
ศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้าป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนื อเมืองบูดาที่ท่านสามารถ
ชมความงามของแม่น้ํ าดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง
กาเรี ยน จากนั้ นนํ าท่ าน ล่องเรื อดืม ดํา่ บรรยากาศที่ สวยงามของแม่ น้ าํ ดานู บ ชมเมืองที่ ได้ชื่อว่า
งดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั ง่ แม่น้ํา ระหว่างล่องเรือท่านจะได้เห็นอาคารรัฐสภาฮังการี
เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่สวยงามและไม่ควรพลาด ถือว่าป็ นสัญลักษณ์ของฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่น
อยูร่ ิมแม่น้ําดานูบ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
(ฮังการี-ออสเตรีย)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทาง
ธรรมชาติ ของทิวเขาสูง และพื้ นที่ อันเขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่ านชมพระราชวังฮอฟเบิ ร์ก
(Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้ นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ น
ที่ทาํ การของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นที่ประทับ
ของจัก รพรรดิ แ ห่งราชวงศ์ฮับ ส์บู รก์ ตั้ง แต่ คริ สต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย
Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการ
ตกแต่ ง ชั้น เยี่ ย มจํา นวนมาก ภายในอุ ท ยานเคยเป็ นที่ ต้ัง ของสวนสัต ว์แ ห่ ง แรกของโลกเมื่ อ พ.ศ.
2295 ปั จจุบันได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
McArthurGlen Designer Outlet - ซาลส์บูรก์
(ออสเตรีย)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่า นเดิ นทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้เวลาท่ านได้อิ สระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO
BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไป
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คํา่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

คํา่
วันที่หก
เช้า

อิสระช้อปปิ้ งที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวก
ในการเลือกซื้ อสินค้า**
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูรก์ ประเทศออสเตรีย เมืองนี้ ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝัง่ แม่น้ํ าซาลซัค (Salzach) และมี อาณา
เขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โม
สาท (Wolfgang Amadeus Mozart)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเดียวกัน
เมืองซาลส์บูรก์ – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ - ลินซ์
(ออสเตรีย)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านถ่ายภาพบริเวณ สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ น
สถานที่ถ่ายทําของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวดู๊ จากนั้นนําท่านข้ามแม่น้ําซาลส์
ซัคสู่ยา่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ต้งั โดดเด่นอยู่บนเนิ นเหนื อเมือง
เก่า นําท่านถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้าง
ทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บรู ก์ ที่ต้งั อยู่ตรงจัตุรสั กลางเมือง เดินเที่ยวชม
เมืองเก่าแถว บ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้งั อยูร่ ิมทะเลสาบ โอบ
ล้อ มด้ว ยขุ น เขาและป่ าสี เ ขี ย วขจี ส วยงามราวกับ ภาพวาด กล่ า วกัน ว่า เป็ นเมื อ งที่ โ รแมนติ ก ที่ สุ ด ใน
Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้
ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิน
เที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ (Linz) เป็ น
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงของรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอน
เหนื อของประเทศ อยูห่ ่างจากชายแดนสาธารณรัฐเช็กราว 30 กม. ทางทิศใต้ ตั้งอยูบ่ นฝัง่ แม่น้ําดานู บ
เมืองมีการผลิตเหล็กกล้า เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมืองนี้ พัฒนามาจากค่ายสมัยโรมัน
เป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาํ คัญในคริสต์ศตวรรษที่ 13
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Park Inn by Radisson Linz หรือระดับเดียวกัน
ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
(ออสเตรีย-เชค)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนํ า ท่ า นเดิ นทางสู่เ มื องมรดกโลก เพชรนํ้ า งามแห่ง โบฮี เ มี ย ที่ เมื องเชสกี้ ครุ ม ลอฟ (Cesky
Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992
เมืองนี้ ตั้งอยู่ริมสองฝั ง่ ของแม่น้ํ าวัลตาวา ความโดดเด่ นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า
300 หลัง ได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึ้ นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่าง
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ของเมืองนี้ คือมีแม่น้ํ าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คด
เคี้ ยวเหมือนรูปตัว S จนทําให้ภมู ิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดนํ้าที่กาํ ลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้
บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค
เที่ยง
เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั ง่ แม่น้ํ าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ ธรรมชาติที่แสนงดงาม
ตลอดสองข้างทาง กรุ งปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสอง
อาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุงปรากได้รบั การยกย่องให้
เป็ นมรดกโลก
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดไู บ
(เชค-ดูไบ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 885
โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาริมฝัง่ แม่น้ําวัลตาวาในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง
โบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิบดี นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจํา
ราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่น
บนสะพาน มีรปู ปั้ นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 140(
15.55 น.
บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.50 น.
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
(ดูไบ-ไทย)
วันที่แปด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
03.40 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
กําหนดการเดินทาง
ราคา
มีนาคม
31 มี.ค.-7 เม.ย. 2563
39,900
1-8/24 เม.ย.-1 พ.ค./29 เม.ย.-6 พ.ค./
39,900
เมษายน
30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563
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9-16 / 10-17 เม.ย. 2563
5-12 / 13-20 / 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2563
2-9 / 17-24 มิ.ย. 2563

49,900
39,900
39,900

พฤษภาคม
มิถุนายน
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
2,000
บาท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
10,000
บาท
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สําหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชําระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยืน่ วีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สําหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทําการชําระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยืน่ วีซ่า ณ วันยืน่ วีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ นื่ คําร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั การตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ นระยะ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนั้นขึ้ นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ประเทศ
12 ปี ขึ้ นไป
6-11 ปี
อายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี
เยอรมัน
2,700
1,800
550
อิตาลี
2,500
1,600
400
ฝรั ่งเศส
3,000
2,200
970
เนเธอร์แลนด์
2,600
1,800
520
ออสเตรีย
2,600
1,700
500
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่ พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืน่ วีซ่ากลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
โอนเงินมัดจําจํานวน 20,000 บาท เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชื่อบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
1. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยนื่ วีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดี คืนเงินโดยหัก
เฉพาะ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นตามจริง
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2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณี
ที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ น
ต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือ
ว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่ พักในยุ โรปส่วนใหญ่ ไ ม่มีเ ครื่ อ งปรับอากาศเนื่ อ งจากเป็ นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่า น
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณีผเู้ ดินทางดําเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
เอกสารเบื้ องต้นในการขอยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขั้นตอนการยืน่ วีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อ
ยืน่ วีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 (แบบหน้าใหญ่) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น ไม่ซ้ าํ กับรูปถ่ายในเล่มหนังสือ
เดินทาง, ถ่ายรูปให้เหมือนกับไม่เน้นช่วงลําตัว เน้นช่วงหน้าตา ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ให้ถอดออก และ
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้าเดินทางด้วยกัน
สามี-ภรรยา ต้องแปล)
4. หนังสือรับรองการทํางาน (กรณีมีงานประจํา) จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ โดยระบุตําแหน่ ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด (ต้องใช้เอกสารตัวจริงภาษาอังกฤษ เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
เอกสารจนถึงวันนัดหมายยืน่ วีซ่า)
5. หนั ง สื อ รับ รองการเรี ย น (กรณี ศึ ก ษาอยู่) ต้อ งขอจากทางโรงเรี ย นหรื อ มหาวิ ท ยาลัย (ต้อ งใช้เ อกสารตัว จริ ง
ภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 1 เดือน)
6. กรณีที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Certificate*DBD* ) และ
หนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6
เดือน (ต้องเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ แนบคู่ กับเอกสารสําเนาฉบับภาษาไทย)
7. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํา่ เสมอและมีจาํ นวนไม่ตาํ ่
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
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จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปั จจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมี
ยอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยืน่ วีซ่า และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยืน่ สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย และต้องมีหนังสือทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียน
พาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน และ พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแนบ หนั งสือรับรอง
การเคลื่อนไหวบัญชี (Bank Statement) ต้องมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ สําเนาย้อนหลังทางการเงิน 6
เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ของบริษัทมาด้วย
- ถ้าผูส้ มัครทํางานแล้ว แต่จะให้คนในครอบครัวออกค่าใช้จา่ ยให้ (Sponsor) ผูส้ มัครยังก็ตอ้ งแสดงบัญชีของผูส้ มัครด้วย
- เอกสารทางการเงิน เช่น สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (Bank Book) หรือ หนั งสือรับรองการเคลื่อนไหวบัญชี (Bank
Statement) ต้องมีการปรับยอดล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน และ สําเนาย้อนหลังทางการเงิน 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจาก
ธนาคาร (Bank Certificate) ออมทรัพย์เท่านั้น
** ถ้าผูส้ มัครมีบญ
ั ชี ฝากประจําด้วย และ ออมทรัพย์ สามารถแนบคูก่ บั บัญชีออมทรัพย์**
9. กรณี ที่เด็ กอายุตํา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่นอ้ ง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็ จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่ านไปสัม ภาษณ์ต ามนั ด หมาย และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะส่ งเจ้าหน้ าที่ ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัท
13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการขั้นตอนการ
ยืน่ วีซ่าได้
- ถ้าผูส้ มัครมีหน้าวีซ่าเชงเก้น (Schengen) ให้ถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นมาให้หมดทุกหน้ามีอายุไม่เกิน 5 ปี
- รบกวนให้ผสู้ มัครเซ็นชื่อให้ครบถ้วน ใน checklist (กระดาษสีเขียวเท่านั้น) และ application form (ขาวดําเทา) มา
ให้ครบถ้วน
- สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่ม Passport ไปใช้ขณะดําเนิ นการพิจารณา VISA ทุกกรณี
** เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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เอิรธ์ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่11/06694)
793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 748 7330 Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก
Email: info@earththaitravel.com Website: www.earththaitravel.com

แผนที่บา้ นเอิรธ์ ท่านสามารถโหลดแผนที่จาก www.earththaitravel.com
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ
1.พิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที่ WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793
2.ร่วมกด ที่หน้าแฟนเพจ
3.รับข้อมูลข่าวท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตัว๋ เครื่องบินราคาพิเศษ
*********************************************
ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลน์แบบง่ายๆ
Line ID : @earthtravel (มี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)
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