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วันแรก
22.00 น.
วันทีส่ อง

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ ประตู 9 เคาน์ เตอร์ T
Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ดูไบ • กรุงบูดาเปสต์ • ป้ อมชาวประมง • ล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
 ( - / กลางวัน / เย็น )

02.00 น.

06.00 น.
08.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
***บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน***
***ตั้งแต่ พเี รียด เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 02.20 น. ถึงดูไบเวลา 05.35 น. ****
*** พีเรียดเดินทางวันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.25 น. ถึง ดูไบเวลา 05.35 น. ***
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK111 ***บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง***
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***ตั้งแต่ พเี่ รียด เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 08.50น. ถึงบูดาเปสต์ เวลา 12.45 น. ***

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบินบูดาเปสต์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้วออกเดิ นทางไปยังจุดหมายแรกที่เมือง
บูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของฮังการี และเมืองชื่อดังอีกแห่งของยุโรป (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6
ชัว่ โมง) เมืองทีถ่ ูกขนานนามว่ าเป็ นปารีสแห่ งยุโรปตะวันออก ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศที่
มีอายุมากว่าร้อยปี นาท่ านชมบริเวณรอบนอก โบสถ์ แมทเธียส ( MATTHIAS CHURCH ) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่
จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์มาจากชื่ อกษัตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระ
ปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ูท้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมายซึ่ งสร้ างใน
สไตล์นีโอ-โกธิกหลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรี ยข์ อง พระ
เจ้าสตี เฟ่ นที่ 1พระบรมรู ปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษ ที่

11อยู่หน้าป้ อมชาวประมง

(FISHERMAN ’S BASTION ) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้อย่างดีป้อม
แห่ งนี้ สร้ างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905

โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน โดยจะล่องไปตามแม่น้ าสายใหญ่ ชมอาคาร

บ้านเรื อนสถาปั ตยกรรมริ มสองฝั่งแม่น้ า เราจะได้เห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคารรั ฐสภาแห่ ง
ฮังการี ( HUNGARY PARLIAMENT ) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทันทีที่
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เห็นบอกได้เลยว่านี่ คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมา รู ปแบบนั้นโดดเด่นเพราะออกแบบสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจานวนห้องมากถึง 700 ห้องเลยทีเดียว
จากนั้น

พิเศษ !!! นาท่ านล่องเรื อแม่ นา้ ดานูบอันเลื่องชื่ อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ในช่วง 600-800 ปี
มาแล้วที่ต้ งั เรี ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่ร่ าลือ
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสู งถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน
สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุก
ชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น ( มื้อที่ 1 ) เมนูกลู าร์ ช อาหารท้ องถิ่นทีห่ ้ ามพลาด *เป็ นซุปเนื้อ หรื อ หมู
กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์ พเิ ศษด้ วยพริกปราปิ ก้า

ที่พกั

HOTEL BUDAPEST หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม

บูดาเปสต์ • OUTLET • เวียนนา • พระราชวังเชินบรุนน์
 ( เช้ า / - / เย็น )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2 )
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ให้เวลาท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านมุ่งหน้าสู่ กรุ งเวียนนา (VIENNA) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) เมืองหลวงของออสเตรี ย และ
ดนตรี คลาสสิ ค เป็ นเมืองที่โมสาร์ทมาพานักในยุคที่รุ่งเรื องของชีวิต นาท่ านเข้ าชม พระราชวังและสวนเชิ นน์ บรุ น
( SCHONBRUNN PALACE ) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮบั ส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คาว่าเชินน์บรุ น นั้น มี
ความหมายว่า น้ าพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริ เริ่ มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่
2 ได้ซ้ือที่ดินบริ เวณนี้ แต่ตวั อาคารในปัจจุบนั นั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรี ย เทเรซ่า โดยมีพระราช
ประสงค์ให้มีความยิง่ ใหญ่และสวยงามทัดเทียมพระราชวังแวร์ซายน์ของราชวงศ์บูร์บง และด้วยพระองค์ทรงโปรด
สี เหลืองมากจึงได้มีการใช้สีเหลืองโทนพิเศษตกแต่งด้านนอกของพระราชวัง และต่อมาสี เหลืองโทนนี้น้ นั จึงได้ชื่อ
อย่างเป็ นทางการว่าสี เหลืองเทเรซ่า
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จากนั้น

นาท่ านชม ถนนสายวงแหวน ( RINGSTRASSE ) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่ านชม
โรงละครโอเปร่ าที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869แต่ตวั อาคารได้ถูกทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2
และเปิ ดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 ผ่ านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ( HOFBURG PALACE ) ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคย
เป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นนาชม
โบสถ์ สเตเฟ่ นส์ (ST.STEPHEN’S CATHEDRAL ) สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนาซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1713

เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิ ญช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องแก้ว

สวาร็ อฟสกี้หรื อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สิ นค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ่ น
ทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสิ นค้าของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ ท ในย่านถนนคาร์ นท์ เนอร์
KARNTNERSTRABE ) ใจกลางกรุ งเวียนนา

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น ( มื้อที่ 3 ) พิเศษ!! ทาน Wienerschnitzel หมูทอดสไตล์เวียนนาและเมนู
ของหวาน Apple Strudel สุ ดคลาสสิ ก

ที่พกั

SENATOR HOTEL หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

(

รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-10MAR-1JUN20
วันทีส่ ี่

เวียนนา • ฮัลล์สตัท • เชสกี้ ครุมลอฟ • เชสเก้บูเดโจวิช
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 4 )

เทีย่ ง

นาท่ า นเดิ น ทางไปยัง
ฮั ลล์ สตัท (HALLSTATT) ( ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองมรดกโลกที่ อยู่ท่ามกลางขุนเขาและ
ทะเลสาบ ตั้งอยูใ่ นรัฐอัปเปอร์ออสเตรี ย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000
คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทาให้
เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่ ( มื้อที่ 5 ) เมนูปราเทราซ์
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จากนั้น

มุ่งหน้าสู่ สาธารณรัฐเช็ก สู่ เมือง เชสกี้ ครุ มลอฟ ( CESKY KRUMLOV ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. )
ไข่มุกแห่ งโบฮิ เมียน เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World
Heritage)
ด้วยเอกลักษณ์ที่บา้ นเรื อนมีหลังคาสี ส้ม มีแม่น้ าวอลตาว่าพาดผ่านเป็ น
รู ปคล้ายๆ หยดน้ า ทาให้เกิดภูมิทศั น์ที่งดงาม นาท่ านชม ปราสาทเชสกี้ ครุ มลอฟ ด้ านนอก ปราสาทที่
รองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่ น้าวอลตาวา (Valtawa
River) ตรงบริ เวณคุง้ น้ า ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั้นนา
ท่ านเดินทางสู่ เมือง เชสเก้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )

คา่
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 6 )
HOTEL DVORAK CESKE BUDEJOVICE หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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วันทีห่ ้ า

เชสเก้ บูเดโจวิช• คาร์ โลวี วารี • ปราก
 (เช้ า/กลางวัน/ -)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 7 )

นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี ( KARLOVY VARY ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.15 ชม. )
ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบาบัด
โรคภัยต่างๆ
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น ( มื้อที่ 8 ) เป็ ดสไตล์โบฮีเมียน
น าท่ า นเดิ น ชม เมื อ งคาร์ โลวี วารี ซึ่ ง
ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทัว่ โลกที่จะมา
ใช้บริ การรั กษาสุ ขภาพตามความเชื่ อที่มี
มาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ าแร่ ซ่ ึง
ต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้ว
พอร์ซเลนที่มีปากยืน่ ออกมาเหมือนกาน้ า
จากนั้น น าคณะเดิ น ทางสู่ กรุ งปราก
(PRAGUE) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ช ม . ) เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึ งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ งปราสาท
และโรมแห่ งอุดรทิศนาท่ านชม สะพานชาร์ ล ( CHARLE BRIDGE ) สะพานหลักสุ ดคลาสสิ คที่โด่งดังที่สุดของ
เมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ าวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่ งนี้เริ่ มก่อสร้างในปี 1357 ใช้
เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปี กว่าจะแล้วเสร็ จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรื อ Prague Bridgeและมาเปลี่ยนชื่อมา
เป็ นสะพานชาลส์ ในปี ค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร และมีความกว้างเกือบ 10 เมตร เป็ น 1 ในมุม
ถ่ายรู ปที่ท่านต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง จากนั้นนาท่าน
เดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่ าการเมืองหลังเก่ า OLD TOWN HALL
ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิ กาดาราศาสตร์
ASTRONOMICAL CLOCK ที่สวยงามและยังตีบอกเวลา
ทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดิ นอิสระเดิ นเล่นย่านเมืองเก่ า ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง เช่น เครื่ องแก้วโบฮีเมียน หรื อ
เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla,
Gucci, Lacoste เป็ นต้น

รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-10MAR-1JUN20

คา่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พกั

HOTEL Duo หรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-10MAR-1JUN20
วันทีห่ ก

ปราก • ปราสาทปราก • สนามบิน
 (เช้ า/-/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 )

นาเข้ าชม ปราสาทแห่ งปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็ นที่
ประทับของบรรพกษัตริ ยข์ องชาวโบฮิเมียน ปั จจุบนั ใช้เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี สู งเด่นตระหง่านอยูบ่ นเขาทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าวอลตาว่า ภายในบริ เวณปราสาทนั้นมีสิ่งปลูกสร้างมากมายประหนึ่ งเมืองๆ หนึ่ ง นาเข้าชม
อาสน์ วิหารนักบุญวีตัส(ST.VITUS CATHEDRAL) โบสถ์คริ สต์แห่ งแรกของปราก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 870
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นกั บุญวีตสั ผูส้ ละชีวิตในช่วงยุคโรมันราวปี 303 ก่อนที่พระเจ้าคอนสแตนตินจะประกาศ
ตนเป็ นคริ สศาสนิกชน โบสถ์ให้น้ ีใช้เวลาในการสร้างกว่า 600 ปี ภายในจะประดับด้วยกระจกสี และ Rose Window
หน้าต่างที่ออกแบบให้เป็ นรู ปคล้ายกับดอกกุหลาบ จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กนั นั่นคือ ถนนทองคา
(GOLDEN LANE ) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคานั้น เนื่องจากบริ เวณนี้น้ นั เป็ นที่พานักของเหล่าช่างทองที่
อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่ แปรธาตุกนั แต่ลกั ษณะของบ้านเรื อนสี ลูกกวาดสดใสและฉู ดฉาดที่
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ท่านจะเห็นในปั จจุบนั นั้น มาจากพระราชดารัสของพระนางมาเรี ย เทเรซ่า มหาจักพรรดินีออสเตรี ย ที่โปรดบูรณะ
ให้มีความสวยงามถูกใช้เป็ นที่ทาการของรัฐบาล ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทย
15.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140 แวะเปลี่ยนเครื่ อง ***บริการอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน***
*** พีเรียดเดือน เม.ย. เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 15.55 น. ถึงดูไบเวลา 23.50 น. ***

วันทีเ่ จ็ด

ดูไบ • กรุงเทพฯ

00.25 น.

ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

03.05 น.

เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
*** พีเรียด เม.ย. เป็ นต้ นไป จะออกเดินทางเวลา 02.50 น. ถึงไทยเวลา 12.15 น. ***

12.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*** พีเรียดเดินทาง วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63 ถึงไทยเวลา 12.30 น. ***

หมายเหตุ:
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสมทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่ างๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการ
ปิ ดปรั บปรุ ง หรื ออาจทาการจองไม่ ได้ เนื่ องจากต้ องรอกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มก่ อนทาการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่ านี้ โดยทาง
บริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดย
แจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า หากทราบเวลาและสถานทีท่ ี่แน่ นอนก่อนเดินทาง
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ Eastern Europe 7 วัน 4 คืน
ฮังการี - ออสเตรีย – เช็ก โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กาหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่
ท่ านละ

วันที่ 10 – 16 มี.ค. 63
วันที่ 23 – 29 มี.ค. 63
วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63
วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63

39,900.43,900.54,900.45,900.45,900.-

ราคา เด็กอายุ
2-11 ปี
ราคา เด็กอายุ 2-11 ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์ พัก
ปี บริบูรณ์ พักกับ
บริบูรณ์ พักกับ
กับผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ าน
ท่ านละ
(เตียงเสริม) ท่ านละ
(ไม่ มีเตียง)
ท่ านละ

39,900.43,900.54,900.45,900.45,900.-

38,900.42,900.53,900.44900.44900.-

37,900.41,900.52,900.43,900.43,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่
ท่ านละ

5,900.5,900.7,900.7,900.7,900.-

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ EK เพิ่มเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ***
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว EK หักออก

อัตราค่ าบริการรวม









ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย

ราคา
100,000 – 130,000
20,000
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 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม







ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน ชาระพร้อมค่ามัดจาทัวร์
ไม่รวมน้ าดื่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ , ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริ ป 7 วัน 21 ยูโร /ท่าน
 ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 13 ยูโร

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณี ยกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
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5.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ควรเผือ่ เวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี ที่ท่าน
ทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา กรุ ณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่ งกลับมา
เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
8. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณี ท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ทัวร์)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
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 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้ น (ประเทศเชก)
ยื่นวีซ่าแสดงตนทีศ่ ูนย์ ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์ )
การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 10 - 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี นา้ เงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป โดยเด็ดขาด***
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***ในกรณีทถี่ ือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***

รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่ คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)สถานทูต
อาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า

 กรณีผู้เดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง (ผู้สมัครทีม่ ีอายุ16 ปี ขึน้ ไปต้ องออกค่ าใช้ จ่ายเอง ผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้
ครอบคลุมค่ าทัวร์ ได้ )
 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ออกจากทางธนาคารเท่านั้น
 สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7วัน ) ก่อนวันยืน่
วีซ่า รบกวนตรวจสอบ ชื่ อและนามสกุล ต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต

สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่ อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
 กรณีผู้เดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น สู ติบตั ร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
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- ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย

 เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
 กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
 พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวนั ลา
และประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
 นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
5. เอกสารส่ วนตัว





สาเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร(กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
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 หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
 ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 18 ปี )
 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน
่ วีซ่า
 เวลาการอนุ มตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรื อ ในบางกรณี อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนิ นการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซา่ เท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

