บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเทีย่ วเลขที ่ 11/01967

ปราสาทปร๊าค – วิหารเซนต์วิตุส – คาโรวี่ วารี.่ ..เมืองนา้ แร่ – เชสกี้ คุมลอฟ
ฮอลสตัท – ซอลส์เบิรก์ – สวนมิราเบลล์ – เวียนนา – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น
พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่นา้ ดานูบ
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กำหนดกำรเดินทำง

16-23 มี.ค. / 23-30 มี.ค. 2562
29 มี.ค.-5 เม.ย. / 6-13 เม.ย. 2562
9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. 2562
30 เม.ย.-7 พ.ค. 2562

(49,900.-)
(49,900.-)
(58,900.-)
(49,900.-)

..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....
วันแรกของกำรเดินทำง
23.00 น.

กรุงเทพฯ – ปร๊ำค (สำธำรณรัฐเชค)

ประตูทำงเข้ำที่ 9
เคำน์เตอร์แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK .. EMIRATES AIRLINE)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสำรขำออก

.... เจ้ำหน้ำทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ำยชือ่ ของท่ำนพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะนำมำแจกคืนให้ท่ำน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมำณทีม่ ำกกว่ำ 100 มิลลิลติ ร
ห้ำมนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE เท่ำนั้น
***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครือ่ งบิน Boarding Pass


วันทีส่ องของกำรเดินทำง
02.00 น.

ปร๊ำค – คำโรวี่ วำรี่ – ปร๊ำค

ออกเดินทำงสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต โดยเที่ยวบินที่ EK 371
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 6 ชัว่ โมง 45 นำที)
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06.00 น.
08.55 น.
12.40 น.

จำกนั้น

จำกนั้น
18.30 น.
จำกนั้น

เดินทำงถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงปร๊ำค ประเทศสำธำรณรัฐเชค โดยเที่ยวบินที่ EK 139
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 7 ชัว่ โมง 10 นำที)
เดินทำงถึง กรุงปร๊ำค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดในสำธำรณรัฐเช็ก เมือ่ ปี ค.ศ. 1992
องค์กำรยูเนสโก ได้ประกำศให้ปร๊ำคเป็นเมืองมรดกโลก
(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำโรวี่ วำรี เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ำมกลำง
เทือกเขำที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลำ (Tepla River) ไหลหล่อเลี้ยงเมือง จนถึงเดี๋ยวนี้ทั้ง
เมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมติ ้งั แต่ 30–72 องศำเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง
สปำที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกว่ำเป็นศูนย์กลำงบำบัดโรคภัยต่ำง ๆ ทำให้
เมืองนี้เป็นรีสอร์ทสุขภำพระดับโลก จำกนั้น นำท่ำนชมบ่อน้ำแร่
ธรรมชำติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิต้งั แต่ 30, 50 และ
72 องศำเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม กำรดื่มน้ำแร่ที่น่นี ั้นต้องดื่มกับ
แก้วพิเศษโดยเฉพำะเป็นแก้วทำด้วยพอร์ชเลน ที่มีปำกยื่น
ออกมำเหมือนกำน้ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลำยคน ได้ใช้
วิธีกำรบำบัดด้วยน้ำแร่โดยกำรใช้น้ำดื่มเข้ำไปในปริมำณมำก
ๆ เป็นกำรล้ำงลำไส้ จำกนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อกระตุ้นกำร
ทำงำนของโลหิตและขับรูขุมขน เนือ่ งจำกในสมัยก่อนเมืองนี้
เป็นเมืองแห่งกำรบำบัดรักษำด้วยน้ำแร่ของเชื้อพระวงศ์ของ
ยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อำคำรต่ำง ๆ ได้รับกำรตกแต่งกลมกลืน บ้ำงตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้ำง
ตกแต่งด้วยโมเสสหลำกสี บ้ำงตกแต่งแบบโคโลร่ำดำ ทำให้เมืองนี้ท่ำนสำมำรถเดินได้ไม่รู้เบื่อ
ขณะเดียวกัน ก็สำมำรถดืม่ ชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่ำ 12 จุด
(ระยะทำงประมำณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
นำท่ำนเดินทำงกลับกรุงปร๊ำค
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม DUO หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

ปร๊ำค – เชสกี้ คุมลอฟ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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11.30 น.
บ่ำย

จำกนั้น

จำกนั้น

จำกนั้น
นำท่ำนสู่ย่ำนสถำปัตยกรรมที่เก่ำแก่กว่ำ 700 ปี พร้อมนำชม
สถำปัตยกรรมที่โดดเด่น อำคำรที่ทำกำรของรัฐบำลและสถำนที่สำคัญ ๆ ต่ำง ๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำค ที่ใหญ่ท่สี ุดในสำธำรณรัฐเชค รับสั่งให้
สร้ำงขึ้นในปีค.ศ. 885 โดยเจ้ำชำยบริโวจ (Borivoj) สร้ำงในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็น
ปรำสำทที่ใหญ่ที่สุดในสำธำรณรัฐเชค
โดยในปัจจุบันเป็นทำเนียบประธำนำธิบดี
จำกนั้น นำท่ำนเข้ำชม วิหำรเซนต์วติ สุ วิหำรเก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ศิลปะ
แบบโกธิค ซึ่งมีกำรก่อสร้ำงเป็นระยะ เป็นเวลำหลำยร้อยปีจนมำเสร็จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ. 1929 ชมหน้ำต่ำงกระจกสีสดสวยที่เป็นรูปภำพของนักบุญ และเรื่องรำวเกี่ยวกับ
คริสต์ศำสนำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรียข์ องจอห์น ฮุช (John Hush) และโบสถ์ทีน (Tyn Church) จำกนั้น นำ
ท่ำนเที่ยวชม สะพำนชำร์ล สิ่งก่อสร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลที่ 4 กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของ
พสกนิกรชำวเชก เป็นสะพำนเก่ำแก่ที่มีควำมสวยงำมที่สุดในโลก สร้ำงขึ้นจำกปูนและไข่ไก่กว่ำ
ล้ำนฟอง เป็นสะพำนปูนแห่งแรกของเมือง
สองข้ำงสะพำนประดับด้วยรูปปั้นนักบุญที่
เคำรพนับถือของชำวเชค 30 องค์ รวมถึงรูป
ปั้นพระคริสต์ของชำวยิว สัมผัสกับรูปหล่อ
บรอนซ์นกั บุญจอห์น เนโปมุก ซึ่งเป็นที่นบั
ถือกันมำกในหมู่ประชำชนชำวกรุงปรำก เชื่อ
กันว่ำ หำกใครได้สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งกำรงำนและควำมรัก หรือหำกท่ำนสัมผัสทั้งสองรูป
ท่ำนจะได้กลับมำที่ปรำกอีกครั้งในไม่ช้ำ เที่ยวชมจัตตุรัสเวนเทสลำส สแควร์ ที่อยู่หน้ำพิพิธภัณฑ์
สถำนแห่งชำติตกแต่งแบบบำร็อค และบริเวณด้ำนหน้ำยังเป็นที่ประดิษฐำน รูปหล่อของ
กษัตริย์เวเทสลำสผู้เป็นผูน้ ำ และองค์อุปถัมภ์ศำสนำคริสต์นำสู่ภูมภิ ำคนี้ รูปปั้นนี้ถือว่ำเป็นรูป
ปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่ำนเดินเที่ยวชมย่ำน จัตรุ สั สตำโรเมสเค่ จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่ำนเมืองเก่ำ ท่ำนจะได้เห็น นำฬิกำ
ดำรำศำสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้น ที่เชื่อว่ำโลกนัน้ เป็นศูนย์กลำงของ
สรรพสิ่ง ศูนย์กลำงของจักรวำล ฉะนั้นนำฬิกำนีจ้ ึงแสดงกำรโคจรของพระอำทิตย์อยู่รอบโลก
ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อครบรอบของทุกชั่วโมง รูปปั้นโครงกระดูกจะกระตุกระฆังเป็นสัญญำนบอก
เวลำ ประตูหอนำฬิกำจะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่ำสำนุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมำ
เยี่ยมที่หน้ำต่ำง เลือกซื้อสินค้ำที่ถูกใจจำกย่ำนเมืองเก่ำนี้และมีชื่อเสียงของกรุงปร๊ำค
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสกี้ คุมลอฟ ซึ่งได้รับกำรอนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ยังคงควำมงดงำม เช่น
เมื่อสำมร้อยปีกอ่ นไว้อย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวอลตำรำ
องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้เมืองเชสกี้ คุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ซึ่งได้รับกำรอนุรกั ษ์ไว้
เป็นอย่ำงดี ยังคงควำมงดงำมเช่นเมื่อ 300ปีก่อนไว้อย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย
(ระยะทำงประมำณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)
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จำกนั้น

นำท่ำนเดินเล่นชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ เมืองมรดกโลกที่รกั ษำบรรยำกำศเมืองโบรำณในยุคกลำง
ของยุโรปได้อย่ำงดียิ่ง จำกนั้น ถ่ำยรูปหน้ำ ปรำสำทคุมลอฟ ซึ่งเป็นปรำสำทที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศ ตั้งอยู่บนเนินเขำทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ำที่สวยงำม ชมจัตรุ สั กลำงเมือง และ
โบสถ์ประจำเมือง ทีส่ ร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร สร้ำงขึ้นแบบผสมผสำน
ระหว่ำงแบบเรเนสซองส์และโกธิค

18.30 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม GRAND ZVON CESKE BUDEJOVICE หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

เชสกี้ คุมลอฟ – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – ซอลส์เบิรก์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงำมเป็นที่
หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย จำกนั้น นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ

ทะเลสำบที่เรียกว่ำ “ซี สตรำซ” (See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำน
ขำยของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่ำแก่
ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพื้นดิน บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วน
ประดับประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนน ซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชม
จัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่
สวยงำม
(ระยะทำงประมำณ 221 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 15 นำที)
13.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตคำร
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลส์บวร์ก เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทศั น์รำยล้อม
ไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำมหลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์
ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค จำกนั้น นำท่ำนชมสถำนที่ท่โี มสำร์ท
เกิดเมื่อปี 1756 เต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำหวนรำลึกถึงควำมอัจฉริยะ
ทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม สวนมิรำเบลล์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่
งดงำม และมีชื่อเสียงเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้เป็นฉำกใน
กำรถ่ำยทำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง “ดำวหลงฟ้ำ ภูผำสีเงิน”
และภำพยนตร์อมตะระดับโลกเรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”
(ระยะทำงประมำณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม ARENA CITY หรือเทียบเท่ำ
บ่ำย

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

ซอลส์เบิรก์ – เวียนนำ

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ
เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ำสำยสำคัญของยุโรป คือ แม่น้ำดำนูบไหลผ่ำน
เวียนนำจึงเป็นศูนย์กลำงทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของประเทศ ประกอบกับที่ตั้งที่อยู่ใจ
กลำงของทวีปยุโรปพอดี
(ระยะทำงประมำณ 295 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 15 นำที)
(*** อำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ .... อิสระตำมอัธยำศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำร ***)
บ่ำย
นำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ เขตถนนวงแหวนที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์ โจเซฟ ในปี
ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส์ ย่ำนธุรกิจกำรค้ำ จำกนั้นแวะชมเครื่อง
แก้วอันเลื่องชื่อ ชวำล๊อบสกี้ ชมสินค้ำคริสตัล อำทิเช่น แหวน ต่ำงหู จี้ สร้อยคอ และนอกจำกนี้
ยังมีนำฬิกำชั้นนำของสวิส ซึ่งเป็นสินค้ำปลอดภำษีอีก
ด้วย จำกนั้น นำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็น
ถนน Walking Street มีร้ำนค้ำตั้งเรียงรำยตลอดทำง
สินค้ำก็มีมำกมำยให้เลือกซื้อ อำทิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอด
นิยม ร้ำนนำฬิกำดังโรเล็กซ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ วิหำร
เซนต์สเตฟำน อันศักดิ์สทิ ธิ์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญที่สุด
ของออสเตรีย เริ่มก่อสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกั บุญ สเตเฟน โดยแรกเริ่มก่อสร้ำง
ในสไตล์โรมำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้ำงโบสถ์ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธิก
(**หมำยเหตุ : ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว**)
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม KAVALIER หรือเทียบเท่ำ

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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วันทีห่ กของกำรเดินทำง

เวียนนำ (พระรำชวังเชินบรุนน์)
บรำติสลำว่ำ (สโลวัค) – บูดำเปสต์ (ฮังกำรี)

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังเชินบรุนน์ พระรำชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬำร เข้ำชมภำยใน
พระรำชวังที่เปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง ๆ ของพระมหำกษัตริย์
โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระรำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงำม
เป็นที่เล่ำลือ มีเส้นพระเกศำสีบรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม
ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรั่งเศส มีกำร
ประดับประดำด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภำพวำดบน
กระดำษจำกเมืองจีน ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนกำรผลิตที่
ต้องทำบนเรือ เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ
เขียนภำพตกแต่งโดยบรรดำพระโอรส
พระธิดำของพระรำชินีมำเรีย
เทเรซ่ำ ห้องที่ตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ ห้องพรมถักมือ และห้อง
อื่น ๆ อีกมำกมำยที่ตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น มีเวลำให้เดินเล่นชม
สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระรำชวังเชินบรุนน์
10.00 น.
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบรำติสลำวำ เมืองหลวงสำธำรณรัฐสโลวัค เมืองโบรำณริม
ฝั่งแม่น้ำดำนูบ เมืองขนำดเล็กที่มีชีวิตชีวำ จำกนั้น ชมย่ำนเมืองเก่ำ เป็น
ย่ำนกำรค้ำตั้งอยู่ใจกลำงเมือง มีหลังคำสีเขียว เป็นสถำปัตยกรรมแบบ
บำร็อค ถนนหนทำงจะเป็นแบบปูหิน ผ่ำนชมชีวติ ควำมเป็นอยู่ของชำว
พื้นเมือง เมื่อครั้งอดีตบรำติสลำวำเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังกำรี
นำนถึง 267 ปี ผ่ำนชมโรงละคร, โอเปร่ำ สถำปัตยกรรมเก่ำแก่ ส่วน
ใหญ่สร้ำงขึ้นในสมัยรัสเซียครองประเทศ จึงเป็นแบบสตำลินิสต์
(ระยะทำงประมำณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบูดำเปสต์ เมืองหลวงของสำธำรณรัฐฮังกำรี ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่ง
ของอำณำจักรออสโตร-ฮังกำเรียน เมืองที่มีแม่น้ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง
คือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิน่ ไอของประวัติศำสตร์ “บูดำ” และฝั่งที่หรูหรำ
ล้ำหน้ำสมัยใหม่ด้วยวิทยำกำร “เปสต์” อันเป็นที่มำของชื่อเต็มของเมือง
หลวงแห่งนี้ จำกนั้น นำท่ำนลงเรือ ล่องแม่นำดำนู
้ บ แม่น้ำนำนำชำติที่
สำคัญที่สุดในยุโรป ชมควำมงดงำมของอำคำรสถำปัตยกรรมเรียงรำย
สองฝั่งแม่น้ำดำนูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลำย โดยเฉพำะผ่ำนอำคำร
รัฐสภำ ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำสวยทีส่ ดุ ในยุโรป ชมบรรยำกำศที่งดงำม
สองฟำกฝั่งเมืองบูดำและเมืองเปสต์ ซึ่งได้รบั กำรยกย่องว่ำเป็นรำชินีแห่งแม่น้ำดำนูบ
(ระยะทำงประมำณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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จำกนั้น

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ

จำกนั้น
10.30 น.
14.50 น.
23.05 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้น
นำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำ ป้อมชำวประมง สถำนที่มี
ควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนที่ระลึกถึงควำม
กล้ำหำญของชำวประมง ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง จำกกำรรุกรำน
ของชำวมองโกลในศตวรรษที่ 13 จำกนั้น นำท่ำนผ่ำนชมโบสถ์แมธิอสั
โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค ซึ่งสร้ำงในรำวศตวรรษที่ 13 หลังคำของโบสถ์
ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลำยสวยงำม จำกนั้น นำท่ำนชม จัตรุ สั วีรบุรษุ แห่ง
ฮังกำรี อนุสรณ์สถำนสูงเสียดฟ้ำที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ
ประวัติศำสตร์ชนชำติฮังกำรีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์
สตีเฟ่น คริสต์ศำสนิกชนพระองค์แรกของฮังกำรี จัตุรัสตกแต่งด้วย
ประติมำกรรมอนุสำวรีย์กษัตริย์ รำชวงศ์ต่ำง ๆ ของฮังกำรีพร้อมภำพ
จำหลักแสดงกำรต่อสู้ เพือ่ อิสรภำพของชำวฮังกำเรียน
นำท่ำนชมทัศนียภำพของกรุงบูดำเปสต์และแม่น้ำดำนูบบน เนินเขำเกลเลิรท์ ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก
กับคฤหำสน์ของกษัตริย์และโบรำณสถำน ซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีต
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 112
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 5 ชัว่ โมง 25 นำที)
เดินทำงถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
03.05 น.
12.05 น.

บูดำเปสต์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ................

**** END OF TOUR ****
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*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุต่ำง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของสำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตั ิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณปิก๊ / คุณเมย์ / คุณมิน้
สกุลเงิน

ฮังกำรีใช้เงินสกุล โฟรินท์ฮงั กำรี (Hungarian Forint)
เชค ใช้เงินสกุล เชคโครูนำ่ (CZECH KORUNA)
ออสเตรีย ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้ำ

220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5

7

11

14

17

21

24

19

20

13

บาร์ เซโลน่า

13

14

16

18

22

25

17

28

26

22 17 14

ลิสบอน

11

12

15

17

19

23

25

24

23

19 14 11

ลอนดอน

5

5

7

9

12

16

18

17

15

11

ไคโร

14

14

16

20

26

27

27

28

19

17 16 15

โรม

8

9

11

14

18

22

25

25

22

18 13

9

เวนิส

4

4

8

13

17

21

24

23

20

15 11

5

ลูเซิร์น

0

3

7

12

16

20

22

21

17

11

6

2

เจนีวา

1

1

6

10

13

17

18

19

15

10

4

1

ปารี ส

3

4

5

11

13

17

19

18

16

11

6

4

บรัสเซล

1

4

7

11

13

18

19

18

17

12

7

2

อัมสเตอร์ดมั

3

3

5

9

14

15

17

18

16

11

7

4

บูดาเปสต์

0

1

5

9

14

15

19

20

18

9

5

1

ปร๊ าค

-2

1

4

11

15

19

21

20

16

10

4

0

เวียนนา

0

1

4

10

15

18

20

20

18

10

5

2

แฟรงก์เฟิ ร์ ต

1

3

6

10

14

18

16

18

19

9

5

2

มิวนิค

1

3

9

14

18

21

23

23

20

13

7

2

โคเปนเฮเก้น

-1

0

3

8

13

17

18

18

14

9

4

2

สต็อกโฮล์ม

-5

-6

1

6

10

15

18

18

10

7

3

0

ออสโล

-6

-4

1

6

12

16

18

17

11

7

2

3

เฮลซิ งกิ

-9

-8

-4

3

10

15

18

16

11

4

-1

-6

-14 -12 -6

6

14

15

18

17

12

6

-2 -10

มอสโคว์

9

7

6

5
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ถ้ำท่ำนเจอสิง่ เหล่ำนี้ ...... ถึงแม้วำ่ พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุก็ตำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่ก่อนมำทำกำรจองทัวร์
- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ...
บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพำสปอร์ตมำก่อน
หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตำ
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตำ ทำปำกใหม่
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม
ผ่ำตัดขำกรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน
- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่สำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรชำรุดเสียหำย ผิดไปจำก
เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น
หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,
หรือมีกำรเปียกน้ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ
ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรื่อง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซ่ำเชค
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนั้น...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูติบตั ร (ในกรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีขนึ้ ไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน
ไ

(จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น)

(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชอื่ สถำนทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- พนักงำนบริษทั / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรทำงำน
(ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำทีจ่ ะเดินทำง ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอำยุ…1… ชุด ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอำชีพอิสระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ทำ รำยได้
5. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน
- ถ่ำยสำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่ำ
6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดทก่อนยืน่ วีซำ่ 7 วัน) …1… ชุด (ควร

เลือกบัญชีทมี่ กี ำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ำมีฐำนะ
กำรเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง)
6. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำน
หนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำต
ให้บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง
ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด….

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** กำรพิจำรณำกำรให้วซี ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินจิ ของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่
จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ***
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ VFS เชค
ที่อยู่ อำคำรจำมจุรสี แควร์ ชัน้ 4 ห้อง 404-405 ถ.พญำไท กรุงเทพฯ
(*** รถไฟฟ้ำใต้ MRT .... สถำนีสำมย่ำน เดินออกทำงประตู 2 ***)

***หมำยเหตุ***
- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน
ทำงสถำนทูตเชคไม่อนุญำติให้ดงึ
พำสปอร์ตในระหว่ำงกำรยืน่ คำร้อง
- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศูนย์ยื่นวีซ่ำ
VFS จะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ซึ่งไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้อง มำ
ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น
ซึ่งจะกำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3
อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำย
จะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง)
- เอกสำรฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปใน
วันสแกนลำยนิ้วมือ
บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร
หมำยเหตุ

1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน
ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวย
ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง
สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่ หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษทั ฯ เป็นแค่ตัวแทน
อำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินจิ ของ
ทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำม
ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก
หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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อัตรำค่ำบริกำร .... ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK)
ก.พ.-มี.ค./เม.ย.-พ.ค. สงกรำนต์
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
49,900.58,900.- บำท
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม
12,000.14,000.- บำท
*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทั้งสิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 8 วัน)

= ท่ำนละ 12 ยูโร
= ท่ำนละ 800 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399)
ชื่อบัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด ..... บัญชีออมทรัพย์
ธ. กรุงเทพฯ
สำขำ อำคำรซิลลิคเฮ้ำส์
เลขที่ 860-0-241510
ธ. กรุงไทย
สำขำ อำคำรซิลลิคเฮ้ำส์
เลขที่ 968-0-091880
ธ. กสิกรไทย
สำขำ สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278
ธ. ไทยพำณิชย์
สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317
เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ โปรแกรมที่เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท
b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท
c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท
d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.

หมำยเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด
ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน
หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิน้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้ำต้องทำกำรออก
ตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
รายการทัวร์.............. ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) .............วันเดินทาง..............................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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