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บูดาเปสต ์– ล่องแม่น า้ดานูบ – บราติสลาว่า – เวียนนา – โบสถเ์ซนต์สตีเฟ่น 
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เชสกี้ คุมลอฟ – คาโรว่ี วารี.่..เมืองน า้แร่ – ปราสาทปรา๊ค – วิหารเซนต์วิตุส 
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กำหนดการเดินทาง  22-29 ม.ิย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. /  

11-18 ส.ค. / 22-29 ส.ค. / 11-18 ก.ย. / 

22-29 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – บดูาเปสต์  (ฮังการ)ี 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

เคาน์เตอร์แถว T  สายการบนิเอมเิรตส ์แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    บูดาเปสต์ 
 

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงบดูาเปสต ์ ประเทศฮงัการี  โดยเที่ยวบินที่  EK 111 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  7 ชัว่โมง 10 นาที) 

 

 



 

 

BUD-PRG (EK)  -3- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

12.45 น. เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของสาธารณรฐัฮงัการี ซึ่งในอดตีเคยเป็น ส่วนหนึ่งของ

อาณาจักรออสโตร-ฮงักาเรยีน  

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

จากนั้น นำท่านชมเมืองบูดาเปสต์ เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งที่

อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บดูา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ 

“เปสต”์ อันเป็นท่ีมาของชือ่เต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ปอ้มชาวประมง สถานที่มี

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานที่ระลึกถึงความ  

กล้าหาญของชาวประมง ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง จากการรุกราน

ของชาวมองโกลในศตวรรษที่ 13 จากนั้น นำท่านผ่านชมโบสถ์แมธอิัส 

โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค  ซึ่งสร้างในราวศตวรรษที ่13 หลังคาของโบสถ์

ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม จากนั้น นำท่านชม จัตุรสัวีรบรุุษแหง่

ฮังการี อนุสรณส์ถานสงูเสียดฟ้าท่ีระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ

ประวัติศาสตร์ชนชาติฮังการีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์

สตีเฟ่น คริสตศ์าสนิกชนพระองค์แรกของฮงัการี จตัุรัสตกแต่งด้วย

ประติมากรรมอนุสาวรีย์กษัตริย ์ ราชวงศต์่าง ๆ ของฮังการีพร้อมภาพ

จำหลักแสดงการต่อสู้ เพือ่อิสรภาพของชาวฮงักาเรยีน  

จากนั้น นำท่านลงเรือ ลอ่งแมน่ำ้ดานบู แม่น้ำนานาชาติท่ีสำคัญที่สุดในยุโรป ชมความงดงามของ

อาคารสถาปตัยกรรมเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานบู มนต์เสน่ห์ท่ีไม่เสือ่ม

คลาย โดยเฉพาะผ่านอาคารรัฐสภา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยทีสุ่ดใน

ยุโรป ชมบรรยากาศที่งดงามสองฟากฝั่งเมืองบูดาและเมืองเปสต ์ ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ จากนั้น นำท่านชม

ทศันยีภาพของกรุงบูดาเปสต์ และแม่น้ำดานูบบน เนนิเขาเกลเลริ์ท 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริยแ์ละโบราณสถาน ซึ่งยงัมี

ร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรอืงในอดีต  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  EXPO CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง บูดาเปสต์ – บราตสิลาวา  (สโลวัค) – 

 เวียนนา  (ออสเตรีย) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราตสิลาวา เมืองหลวงสาธารณรฐัสโลวัค เมืองโบราณริม

ฝั่งแม่น้ำดานูบ เมืองขนาดเล็กที่มีชีวิตชีวา  

(ระยะทางประมาณ  200  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินชมย่านเมอืงเก่า เป็นย่านการค้าตั้งอยู่ใจ

กลางเมือง มีหลังคาสีเขียว เป็นสถาปตัยกรรมแบบบาร็อค ถนนหนทาง

จะเป็นแบบปูหิน ผ่านชมชวีิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมือง เมื่อครั้งอดีตบ

ราติสลาวาเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีนานถึง 267 ปี ผ่านชม

โรงละคร, โอเปร่า สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัย

รัสเซียครองประเทศ จึงเป็นแบบสตาลินิสต ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า 

เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลาสสกิ มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรป คือ แม่น้ำดานูบไหลผ่าน 

เวียนนาจึงเป็นศนูยก์ลางทั้งทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ ประกอบกับที่ต้ังที่อยู่

ใจกลางของทวีปยโุรปพอดี จากนั้น นำท่านชมเขตเมืองเก่า เขตถนนวงแหวนที่ไดถู้กสร้างขึ้นใน

สมัยพระเจ้าฟรานซ์ โจเซฟ ในป ี ค.ศ. 1860 ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ โบสถ์คาปูซนิส์ ย่าน

ธุรกิจการค้า จากนั้นแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ ชวาลอ๊บสกี ้ ชมสินค้า

คริสตลั อาทิเช่น แหวน ต่างหู จี้ สร้อยคอ และนอกจากนี้ยงัมีนาฬิกาชั้น

นำของสวิส ซึ่งเป็นสินค้าปลอดภาษีอกีด้วย จากนั้นเดินทางสู่ย่านคาร์ท

เนอร์ ซึ่งเป็นถนน Walking Street มีร้านค้าตั้งเรียงรายตลอดทาง 

สินค้าก็มีมากมายให้เลือกซื้อ อาท ิ เสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยม ร้านนาฬิกา

ดงัโรเล็กซ์ อีกทั้งยังเป็นที่ต้ังของ วหิารเซนตส์เตฟาน อันศกัดิ์สิทธิ์ เป็น

หนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญท่ีสุดของออสเตรีย เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกับุญ สเต

เฟน โดยแรกเริ่มก่อสร้างในสไตล์โรมาเนสก ์ต่อมาในปคี.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้างโบสถ์

ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธิก  

(**หมายเหต ุ: ร้านช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอาทิตย ์ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว**) 

(ระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ARION AIRPORT  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง เวียนนา   (พระราชวังเชนิบรุนน์) – ซอลสเ์บริ์ก  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านเข้าชม พระราชวังเชนิบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายใน

พระราชวังที่เปิดห้องต่าง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ 

โดยเฉพาะห้องส่วนตวัของพระราชินีอลิซาเบธ ผูซ้ึ่งมีสิริโฉมอันสวยงาม

เป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซท์องยาวเกือบถึงข้อพระบาท ชม

ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีการ

ประดบัประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ หอ้งที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบน

กระดาษจากเมืองจนี   ห้องท่ีตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตท่ี 
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ต้องทำบนเรอื เพื่อป้องกันฝุน่ ห้องท่ีตกแต่งด้วยเครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดย

บรรดาพระโอรส พระธดิาของพระราชินีมาเรีย เทเรซ่า 

ห้องท่ีตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ หอ้งพรมถักมือ 

และห้องอื่น ๆ อกีมากมายที่ตกแต่งด้วยภาพวาด จากนั้น 

มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส บริเวณ

พระราชวังเชินบรุนน์ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทศันร์ายล้อม 

ไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ วิวทิวทัศนอ์ันงดงามหลายแห่งถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์

ชื่อก้องโลก เดอะซาวด ์ออฟ มิวสิค จากนั้น นำท่านชมสถานที่ที่โมสาร์ทเกิดเมื่อปี 1756 เต็มไป

ด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาหวนรำลึกถึงความอัจฉริยะทางด้านดนตรขีองโมสาร์ท ชม สวนมริาเบลล์ 

ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงาม และมีชื่อเสียงเพื่อการพักผ่อนหยอ่นใจ 

และเคยได้ใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดใีนเร่ือง 

“ดาวหลงฟา้ ภูผาสีเงนิ” และภาพยนตรอ์มตะระดบัโลกเรื่อง “THE 

SOUND OF MUSIC”    

(ระยะทางประมาณ  295  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 

ชั่วโมง 15 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NEUTOR  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    ซอลสเ์บร์ิก – ฮอลสตัท – เชสกี ้คมุลอฟ  (เชค) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยงัมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็นที่

หลงใหลของนักเดินทางมากมาย 

จากนั้น นำท่านเดินเท้าเลาะริม

ทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่

เรยีกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้าน

มีร้านขายของท่ีระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้าน

ออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน 

บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดบัประดาด้วยของเก่า ดอกไม้

หลากสสีันสวยงามปลายสุดของถนน ซ ี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสัประจำเมืองซ่ึงเป็นลานหิน

ขนาดย่อม ประดบัด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรอืนที่สวยงาม 

(ระยะทางประมาณ  75  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตคาร 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้คุมลอฟ ซึ่งได้รับการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ียังคงความงดงาม เช่น

เมื่อสามร้อยปกีอ่นไวอ้ย่างมั่นคงแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวอลตารา  

องค์การยูเนสโกป้ระกาศใหเ้มืองเชสกี ้ คุมลอฟเปน็เมืองแหง่มรดกโลก ซึ่งได้รับการอนุรกัษ์ไว้

เป็นอย่างดี ยงัคงความงดงามเช่นเมื่อ 300ปีก่อนไว้อย่างมั่นคงแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย   

(ระยะทางประมาณ  210  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมย่านเขตเมืองเก่า เมืองมรดกโลกที่รักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลาง

ของยุโรปได้อย่างดียิ่ง จากนั้น ถ่ายรูปหน้า ปราสาทคุมลอฟ 

ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ ตั้งอยู่บน

เนินเขาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำที่สวยงาม ชมจัตุรสักลางเมือง 

และโบสถ์ประจำเมือง ที่สร้างด้วยสถาปตัยกรรมอันโดดเด่น  

สร้างขึ้นแบบผสมผสานระหว่างแบบเรเนสซองส์และโกธิค  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GRAND ZVON CESKE BUDEJOVICE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง        เชสกี ้คุมลอฟ – คาโรวี ่วารี ่– ปรา๊ค  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาโรวี ่ วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลาง

เทือกเขาที่อุดมสมบูรณแ์ละมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลหล่อเลี้ยงเมือง จนถึงเด๋ียวนี้ทั้ง

เมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมติั้งแต่ 30–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง 

สปาที่เมืองนีม้ีชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบำบัดโรคภัยต่าง ๆ ทำให้

เมืองนี้เป็นรีสอร์ทสุขภาพระดบัโลก  

(ระยะทางประมาณ  218  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชมบอ่นำ้แรธ่รรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศา

เซลเซียสให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่นี่นั้นต้องด่ืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็นแกว้ทำดว้ยพอร์ช 

เลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ในสมัยกอ่นมแีพทยห์ลาย

คน ได้ใช้วิธีการบำบัดด้วยน้ำแร่โดยการใช้น้ำด่ืมเข้าไปใน

ปริมาณมาก ๆ เป็นการล้างลำไส ้ จากนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อ

กระตุ้นการทำงานของโลหิตและขับรูขุมขน  เนื่องจากใน

สมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการบำบัดรกัษาด้วยน้ำแร่ของ

เชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อาคารต่าง ๆ ได้รับ

การตกแต่งกลมกลืน บ้างตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้างตกแต่งด้วย

โมเสสหลากสี บ้างตกแต่งแบบโคโลร่าดา ทำให้เมืองนี้ท่าน

สามารถเดินได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกัน ก็สามารถดื่มชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่า 12 จดุ  
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จากนั้น นำทา่น เดินทางสู่ กรุงปรา๊ค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเช็ก เมือ่ปี ค.ศ. 

1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศใหป้รา๊คเปน็เมืองมรดกโลก 

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  DUO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ปรา๊ค – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ย่านสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกก่วา่ 700 ปี พร้อมนำชม

สถาปตัยกรรมที่โดดเด่น อาคารที่ทำการของรัฐบาลและสถานที่สำคัญ 

ๆ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปราสาทแหง่กรุงปรา๊ค ที่ใหญ่ที่สุดใน

สาธารณรฐัเชค รบัสั่งให้สร้างขึ้นในปคี.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ 

(Borivoj) สร้างในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่ท่ีสุดใน

สาธารณรฐัเชค โดยในปัจจุบันเป็นทำเนยีบประธานาธิบดี จากนั้น นำ

ท่านเข้าชม วหิารเซนต์วติุส วิหารเก่าแก่ทีส่ร้างขึน้ในป ี ค.ศ. 1344  

ศิลปะแบบโกธิค  ซึ่งมีการก่อสร้างเป็นระยะ เป็นเวลาหลายร้อยปจีนมาเสรจ็สมบูรณใ์นป ีค.ศ. 

1929 ชมหน้าต่างกระจกสสีดสวยที่เป็นรูปภาพของนักบญุ และเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศ์าสนา 

จากนั้น นำท่านผ่านชมอนุสาวรียข์องจอห์น ฮชุ (John Hush) และโบสถ์ทนี (Tyn Church) จากนั้น นำ

ท่านเท่ียวชม สะพานชาร์ล สิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชารล์ที่ 4 กษัตริยผ์ู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของ

พสกนิกรชาวเชก เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก สร้างขึ้นจากปูนและไข่ไกก่ว่า

ล้านฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมือง สองขา้งสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบญุที่เคารพนับ

ถือของชาวเชค 30 องค ์ รวมถึงรปูปั้นพระคริสต์ของชาวยิว  สัมผสักับรปูหล่อบรอนซน์ักบุญ

จอห์น เนโปมุก ซึ่งเป็นที่นับถือกันมากในหมู่

ประชาชนชาวกรุงปราก เชื่อกันว่า หากใครได้

สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งการงานและความรัก หรือ

หากท่านสัมผัสทั้งสองรปู ท่านจะได้กลับมาที่

ปรากอีกครั้งในไม่ช้า เท่ียวชมจัตตุรัสเวนเทสลาส 

สแควร์ ที่อยู่หน้าพิพธิภณัฑ์สถานแห่งชาติตกแต่ง

แบบบาร็อค และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อของกษัตริยเ์วเทสลาสผู้เป็นผู้นำ 

และองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสตน์ำสู่ภูมิภาคนี้ รูปป้ันนีถ้ือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

11.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1992
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1992
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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15.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 140 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  5 ชัว่โมง 25 นาที) 

23.50 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

03.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 376 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

12.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดภิาพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภยัธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของสายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 
 

 

สกุลเงนิ  ฮังการีใชเ้งนิสกุล โฟรนิท์ฮงัการี (Hungarian Forint)  

   เชค ใชเ้งนิสกุล เชคโครูนา่ (CZECH KORUNA)  

ออสเตรีย ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

 ไฟฟา้   220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

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

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 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 7 5 

  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 

 ปารีส 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  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -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 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 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 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -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 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดคีวาม / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิ้น ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่เชค 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ / 

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรพัย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบญัชีไม่ควรต่ำกว่า 

6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดทกอ่นยืน่วีซา่ 7 วัน) …1… ชุด (ควร

เลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชีใหถ้งึ 6 หลัก เพ่ือให้แสดงวา่มีฐานะ

การเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
 

*** การพิจารณาการให้วซี่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความ

สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ... ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS เชค    

ที่อยู่  อาคารจามจุรีสแควร์  ชัน้ 4  หอ้ง 404-405  ถ.พญาไท  กรุงเทพฯ  

(*** รถไฟฟา้ใต ้MRT .... สถานีสามยา่น เดนิออกทางประต ู2 ***) 

 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตเชคไมอ่นุญาติใหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวนัสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง มา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS เท่านั้น 

ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 

อาทิตยก์่อนการเดินทาง (ทางฝ่ายขาย

จะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไปใน

วันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมดัจำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปตะวันออก  8  วัน  (EK) 
 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ  69,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ  63,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกนัชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริม่ต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทัง้หมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วนั  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตท่ีุอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได ้

6. กรณีที่เกิดเหตจุำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สนิส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้ 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์...... ยุโรปตะวนัออก  8  วนั (EK) .......วนัเดินทาง........................................................................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
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รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      
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