FANTASTIC EASTERN EUROPE
อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63
มิลาน | เวนิส | ถา้ โพสตอยน่า | ล่องเรือทะเลสาบเบลด | ฮัลสตัท | เชสกี ้ ครุมลอฟ |
กรุงปราก | ช้อปปิ ้ง OUTLET | พระราชวังเชินบุรนน์ | ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า
วันที่ 3. เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตรุ สั ซานมาร์โค - เมสเต้
วันที่ 4. เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถา้ โพสตอยน่า – ลูบลิยานา
วันที่ 5. ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 6. ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกีค้ รุ มลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
วันที่ 7. ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า
วันที่ 8. OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
วันที่ 9. บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่ 10.ดูไบ – กรุงเทพฯ

55,900.-

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
17.00 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่า งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – โคโม่ – เวโรน่า
00.50 น.
03.45 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูก่ รุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 101

07.45 น.

ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ผสมผสาน
กัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์
เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็ นช้อปปิ ้ งมอลล์ท่ีสวยงาม หรู หราและเก่า แก่ท่ีสดุ ในเมืองมิล าน
อนุสาวรีย์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ เิ ริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังใน
ยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินสูเ่ มืองโคโม่ (Como) แห่งแคว้นลอมบาร์เดีย เมืองที่เป็ นที่ตั้งของทะเลสาปโคโม่ LAKE COMO ผูค้ นทั่ว
โลกกล่าวขานกันว่า เป็ นทะเลสาปสวยที่สดุ ในประเทศอิตาลี ด้วยพืน้ ที่กว่า 146 กิโมเมตร ท่านจะได้ชมความสวยงามของ

ค่า
ที่พัก

เมืองที่ตงั้ รายล้อมทะเลสาปแห่งนีเ้ อาไว้ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเวโรน่ า (Verona) เมืองใหญ่ อนั ดับ 2 รองจากเว
นิสของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่ายังได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000
อีกทั้งวิลเลียม เชกสเปี ยร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นนักเขียนผูย้ ่ิงใหญ่ของอังกฤษและ
ของโลกยังใช้บรรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็ นละครโศกนาฏกรรมขึน้ เมื่อปี ค.ศ.
1595 เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั BEST WESTERN CTC HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เวโรน่า – ชมเมือง - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เมสเต้
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตรุ สั กลางเมืองที่คึกครืน้ มีชีวิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมัน
กลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้ เมื่อตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
โคลอสเซียมในกรุ งโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั จจุบันยังคงมีการเปิ ดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิรต์ กลางเเจ้งในสนามกีฬา
อยู่เป็ นประจา นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องราว โรแมนติกที่จเู ลียตเฝ้ารอคอยพบ
โรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้ นสาริดขนาดเท่าตัวจริงของจูเลียต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่เมือ งเวนิ ส (Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต นาเดิน ทางสู่ท่าเรื อ ต
รอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดน
แสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"
มีเกาะน้อยใหญ่ กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้า ต่า งที่ สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อ มต่ อกับวั งดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ น สถานที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครเวนิ สในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่ อดัง ที่เคยเดิ นผ่า นสะพานนีม้ าเเล้วคื อ คาสโนว่า นั่นเอง น าท่านถ่ายรู ป บริเวณจัตุ รั ส ซานมาร์โ ค (St.Mark’s
Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์
ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะ
อันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ
เช่น เครื่องแก้วมูราโน่, หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จากนัน้ นา
ท่านล่องเรือกลับขึน้ สูฝ่ ่ ั งเมสเตร้

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (สปาเกตตีห้ มึกดา)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั NH LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เวนิส – OUTLET – โพสตอยน่า – ถา้ โพสตอยน่า – ลูบลิยานา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่ น DOLCE&GABBANA, GUCCI, PRADA, FENDI, BURBERRY, POLO RALPH
LAUREN, MICHAEL KORS ฯลฯ
กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองโพสตอยน่ า (Postojna) ประเทศสโลวีเนี ย(Slovenia) เป็ นเมืองเล็กๆทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของกรุงลูบลิยานา นาท่านชมถา้ โพสตอยน่ า (Postojna Cave) เป็ นถา้ หินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่นา้ ใต้ดิน
จนกลายเป็ น ระบบถ้า ขนาดใหญ่ เส้นทางภายในมี ความยาวรวมกันถึงกว่ า 24 กิโ ลเมตร มีโ ครงสร้า งที่ ถูกสลักเสลาโดย
ธรรมชาติ ก่อให้เกิ ดเป็ นห้องโถงและโพรงใหญ่ นอ้ ย ที่ประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยอันงดงามหลากหลายรู ปแบบ จน
ได้รับฉายาว่ า “ราชิ นี แห่ ง ถ้า” (Queen of Caves) จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ งลู บ ลิ ย านา (Ljubljana) เมื องหลวงของ
ประเทศสโลวีเนีย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั RADISSON BLU PLAZA LJUBLJANA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ลูบลิยานา – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งเบลด (Bled) ประเทศสโลวี เนี ย (Slovenia) เมือ งแห่ ง โบสถ์กลางทะเลสาบ สุดแสนโรแมนติ ก
ท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ (Julian Alps) ทะเลสาบ เบลดเกิดจากการละลายตัวของธารนา้ แข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์
นาท่านนั่ งเรื อสู่ เกาะกลางทะเลสาบ ซึ่งเป็ นที่ตั้งของโบสถ์พ ระแม่มารี (Assumption of Mary ) ของเหล่านักแสวงบุญ

ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 ชมโบสถ์และหอคอยกลางทะเลสาบ จากท่าเรือจะต้องเดินขึน้ บันไดไปอีก 99 ขั้น ซึ่งประเพณีทอ้ งถิ่นคู่
สมรสฝ่ ายชายจะต้องอุม้ ฝ่ ายหญิงขึน้ บันได 99 ขัน้ นี ้

กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพี ยงเดิ น เที่ ยวชมเมื อ งเสมื อ นหนึ่ง ท่ า นอยู่ ใ นภวัง ค์แ ห่ ง ความฝั น จากนั้ น
เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอสุ โมสาร์ท”
ที่มีช่อื เสียงก้องโลก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – เชสกีค้ รุ มลอฟ – ปราก – เมืองเก่าปราก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์ก ที่ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลื อ ” เขตเมือ งเก่ าศิลปะบารอคที่ ตั้ง อยู่บ นฝั่ ง
แม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่
สาคัญ ยิ่ ง ของบรรดาประเทศที่ ใ ช้ภ าษาเยอรมัน ชมสวนมิ ร าเบล (Mirabell Garden) ซึ่ง เป็ น ฉากหนึ่ ง ในการถ่ า ยท า
ภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลก
เชสกี ้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ ั้งอยู่ริมสองฝั่ งของแม่นา้ วัลตาวา ความโดดเด่นของ
เมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุ กลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้นนาชมปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่
ใหญ่ เ ป็ น อัน ดับ สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มี อ ายุเ ก่ า แก่ กว่ า 700 ปี ซึ่ง ตั้งอยู่ริม ฝั่ งแม่ น้ า วอลตาวา
(Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่ งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (เป็ ดโบฮีเมียน)
เดินทางสูก่ รุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้
สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ ง ปราสาท และโรมแห่ ง อุดรทิศ จากนั้ น น าท่ านเดิ น เล่ น บนสะพานชาร์ล (Charles
Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรู ป
ปั้ น โลหะของเหล่า นักบุญที่ ตั้ง อยู่สองข้า งราวสะพานกว่ า 30 องค์ จากนั้น น าท่ า นเดิ น สู่ป ระตูเ มื อ งเก่ า “Powder Gate”
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่นคือ นาฬิกา
ดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทัง้ เมืองเก่า และ
เมืองใหม่ตามอัธยาศัย เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมบนถนนช้อปปิ ้งใกล้เมืองเก่าอย่างจุใจ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า – เมืองเก่าบราติสลาว่า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบันเป็ นทาเนียบประธานาธิ บดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1918 เข้าชมมหาวิ ห ารเซนต์วิ ตุ ส (St.Vitus Cathedral) อัน งามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14
นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ท่ีสดุ ในกรุ งปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บ
พระศพของกษั ตริย์สาคัญในอดีต เช่ น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิ เลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น
(กรณี มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ ได้รั บอนุ ญาตให้เข้ าชม) ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่งในส่วนที่
เก่าแก่ท่สี ดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุ งบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่ ง
แม่นา้ ดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
ปราสาทบราติสลาว่า (Bratislava Castle) ที่ตงั้ เด่นเป็ นสง่า อดีตเคยเป็ นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบนั เป็ นที่
ทาการของรัฐบาลสโลวัก และ พิพิ ธภัณฑ์แห่ง ชาติ จากนั้นนาเข้า สู่ ย่ านเมื อ งเก่ า (Old Town) ศูนย์กลางทางด้านประวัติ
ศาสตร์ เป็ น ที่ตั้ง ของอาคารที่ สาคัญต่ า งๆมากมาย นาท่ า นเดิ น เท้า เข้า สู่บ ริเ วณจัตุรัสกลางเมื อ ง ที่ ไม่ ใหญ่ ม ากนักแต่ ก็
เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและจุดนัดพบ เป็ นจัตุรสั ที่รายล้อมไปด้วยอาคารสาคัญและสวยงามมากมาย รวมทั้งยังเป็ นที่ตั้ง
ของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถกู สร้างขึน้ เมื่อช่วงปี ค.ศ. ที่ 14 และในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นพิภิธ ภัณฑ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 OUTLET – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่นา้ ดานูบ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย ***เนื่องจาก OUTLET จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์
ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางกรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและ
สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติท่ีมี อารยธรรม รุ ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การขนานนามว่าเป็ น
“ไข่มุกแห่งแม่นา้ ดานูบ ” ชมเมืองที่ได้ช่ือว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่ งแม่นา้ ดานูบ นาท่ านชมบริ เวณ
CASTLE HILL ซึ่ง เต็ มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอัน ทรงคุณค่า ถ่ ายรู ป ด้า นนอกของอาคารพระราชวัง โบราณ แล้วชม
บริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์
ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษั ตริยแ์ มทเธียส ซึ่งเป็ นกษั ตริยท์ ่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษั ตริยผ์ ทู้ รงสร้างสิ่งก่อสร้างที่
งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่ 15
ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุสาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า

ป้ อ มชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ ท่านสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบได้อ ย่างดี
ป้อมแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนั้นนาท่านล่ องเรือแม่น้าดานู บอัน เลื่อ งชื่อ ชม
ความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี มาแล้วที่ตงั้ เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของ
อาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็ นที่ร่าลือ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365
ยอด นอกจากนีท้ ่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่นา้ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK
วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ ที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว นา้ ในแม่นา้ อาจกลายเป็ นนา้ แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจานวน 5 ยูโรต่อ
ท่าน)

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE BUDAPEST CASTLE HILL หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 บูดาเปสต์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – สนามบิน
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และ
พืน้ ที่อันเขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย จากนั้นนาผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอัน
งดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถกู ทาลายไปใน
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวั งฮอฟเบิร ์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ น
กลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นาชมบริเวณ
รอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้ ให้ท่านอิสระช็อปปิ ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ า นเข้า ชมความงดงามของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น์ (Schoenbrunn Palace) แห่ ง ราชวงศ์ฮับ สบวร์ก (มี ไ กด์ท ้อ งถิ่ น
บรรยายในพระราชวัง) ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้

21.55 น.

ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่า
ของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางต่อสูด่ ไู บด้วยเที่ยวบิน EK 126

วันที่ 10 ดูไบ - กรุ งเทพฯ
06.35 น.
09.30 น.

ถึงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK 372

18.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

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

อัตราค่าบริการ FANTASTIC EASTERN EUROPE

อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

10-19 พ.ย. 62
25 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62
04 - 13 ธ.ค. 62
09 - 18 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63
04 – 13 ก.พ. 63
09 – 18 มี.ค. 63
29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

55,900.55,900.55,900.37,900.55,900.55,900.55,900.37,900.55,900.55,900.55,900.37,900.59,900.59,900.59,900.37,900.74,900.74,900.74,900.44,900.56,900.56,900.56,900.37,900.56,900.56,900.56,900.37,900.58,900.58,900.58,900.37,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอิตาลี
(ผู้ยนื่ วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยนื่ วีซ่าในวันยืน่ จานวนเงิน โดยประมาณ 3,000.- บาท)

เงือ่ นไขการให้บริการ

7,900.7,900.7,900.7,900.12,900.7,900.7,900.7,900.-

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน 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

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

8.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (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 ค้ าท่ านใดสนใจ ซื ้อ ประกั น การเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่ องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3.
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
4.
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (ผูย้ ่นื วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ย่นื วีซ่าในวันยื่นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
6.
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (19 EURO)
7.
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

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
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง

2.
3.

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 ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิ น
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.

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
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง 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 การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ 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

่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซ่ า แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยืน
่ วีซ่ า ประเภทหมู่ค ณะ
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมู่คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูน ย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่า เท่าน น
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในวน
ั ทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้


ในกรณี ท เี่ หลือ ระยะเวลายืน
่ วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท



ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือ น้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา
่ Fast Track เพิม
่ เติม
อีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น 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
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

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

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

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

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็ จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
6.4 ท่านจะต ้องนาหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเป็ นสาเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
นามายืน
่ มิเช่นนั น
้ ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
ี ค่าใชจ
้ า
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนาไปประทับตรากงสุล มิเช่นนัน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
่ ไปทาเอกสารใหม่อก
ี รอบ หากเอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนั น
้
กลายเป็ นเอกสารทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บุตรของท่าน
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า่ นจะไปทาหน ังสอ
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

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

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว

ี้ จงว่า
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
ทาไมไม่ม ี passport ***

-

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

้ จงภาษาอังกฤษ
7. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชีแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นั น
้ มาแนบด ้วย
่
8. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – 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 ..................................สัญชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….

10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

่ -นามสกุล
กรุณากรอกชือ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

และสัญชาติของผู ้มีอานาจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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 / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)

ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ
เงินสด

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

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
ั้

