บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

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

22-29 มิ.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
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์ (ฮังการี)

ประตูทางเข้าที่ 9
เคาน์เตอร์แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK .. EMIRATES AIRLINE)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

.... เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
01.05 น.
05.00 น.
08.40 น.

บูดาเปสต์

ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยเที่ยวบินที่ EK 385
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยเที่ยวบินที่ EK 111
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 7 ชัว่ โมง 10 นาที)
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12.45 น.

จากนั้น

จากนั้น

18.30 น.
จากนั้น

เดินทางถึง กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
นำท่านชมเมืองบูดาเปสต์ เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งที่
อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ
“เปสต์” อันเป็นที่มาของชือ่ เต็มของเมืองหลวงแห่งนี้
จากนั้น
นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ป้อมชาวประมง สถานที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงความ
กล้าหาญของชาวประมง ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง จากการรุกราน
ของชาวมองโกลในศตวรรษที่ 13 จากนั้น นำท่านผ่านชมโบสถ์แมธิอัส
โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค ซึ่งสร้างในราวศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์
ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม จากนั้น นำท่านชม จัตุรสั วีรบุรุษแห่ง
ฮังการี อนุสรณ์สถานสูงเสียดฟ้าที่ระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ
ประวัติศาสตร์ชนชาติฮังการีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์
สตีเฟ่น คริสต์ศาสนิกชนพระองค์แรกของฮังการี จัตุรัสตกแต่งด้วย
ประติมากรรมอนุสาวรีย์กษัตริย์ ราชวงศ์ต่าง ๆ ของฮังการีพร้อมภาพ
จำหลักแสดงการต่อสู้ เพือ่ อิสรภาพของชาวฮังกาเรียน
นำท่านลงเรือ ล่องแม่นำ้ ดานูบ แม่น้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป ชมความงดงามของ
อาคารสถาปัตยกรรมเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสือ่ ม
คลาย โดยเฉพาะผ่านอาคารรัฐสภา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยทีส่ ุดใน
ยุโรป ชมบรรยากาศที่งดงามสองฟากฝั่งเมืองบูดาและเมืองเปสต์ ซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ จากนั้น นำท่านชม
ทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ และแม่น้ำดานูบบน เนินเขาเกลเลิร์ท
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริยแ์ ละโบราณสถาน
ซึ่งยังมี
ร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXPO CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค) –
เวียนนา (ออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา เมืองหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เมืองโบราณริม
ฝั่งแม่น้ำดานูบ เมืองขนาดเล็กที่มีชีวิตชีวา
(ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
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จากนั้น
นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า
เป็นย่านการค้าตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง มีหลังคาสีเขียว เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ถนนหนทาง
จะเป็นแบบปูหิน ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพืน้ เมือง เมื่อครั้งอดีตบ
ราติสลาวาเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีนานถึง 267 ปี ผ่านชม
โรงละคร, โอเปร่า สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัย
รัสเซียครองประเทศ จึงเป็นแบบสตาลินิสต์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลาสสิก มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรป คือ แม่น้ำดานูบไหลผ่าน
เวียนนาจึงเป็นศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ ประกอบกับที่ตั้งที่อยู่
ใจกลางของทวีปยุโรปพอดี จากนั้น นำท่านชมเขตเมืองเก่า เขตถนนวงแหวนที่ได้ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าฟรานซ์ โจเซฟ ในปี ค.ศ. 1860 ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ โบสถ์คาปูซนิ ส์ ย่าน
ธุรกิจการค้า จากนั้นแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ ชวาล๊อบสกี้ ชมสินค้า
คริสตัล อาทิเช่น แหวน ต่างหู จี้ สร้อยคอ และนอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาชั้น
นำของสวิส ซึ่งเป็นสินค้าปลอดภาษีอกี ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ย่านคาร์ท
เนอร์ ซึ่งเป็นถนน Walking Street มีร้านค้าตั้งเรียงรายตลอดทาง
สินค้าก็มีมากมายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยม ร้านนาฬิกา
ดังโรเล็กซ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สเตฟาน อันศักดิ์สิทธิ์ เป็น
หนึ่งในโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรีย เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกั บุญ สเต
เฟน โดยแรกเริ่มก่อสร้างในสไตล์โรมาเนสก์ ต่อมาในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงสร้างโบสถ์
ใหม่ขึ้นในสไตล์โกธิก
(**หมายเหตุ : ร้านช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว**)
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ARION AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
เช้า
จากนัน้

เวียนนา (พระราชวังเชินบรุนน์) – ซอลส์เบิร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายใน
พระราชวังที่เปิดห้องต่าง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของพระราชินีอลิซาเบธ ผูซ้ ึ่งมีสิริโฉมอันสวยงาม
เป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาท ชม
ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีการ
ประดับประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบน
กระดาษจากเมืองจีน ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่
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11.30 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

ต้องทำบนเรือ เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดย
บรรดาพระโอรส พระธิดาของพระราชินีมาเรีย เทเรซ่า
ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ
และห้องอื่น ๆ อีกมากมายที่ตกแต่งด้วยภาพวาด จากนั้น
มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส บริเวณ
พระราชวังเชินบรุนน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทศั น์รายล้อม
ไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ วิวทิวทัศน์อันงดงามหลายแห่งถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์
ชื่อก้องโลก เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค จากนั้น นำท่านชมสถานที่ท่โี มสาร์ทเกิดเมื่อปี 1756 เต็มไป
ด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาหวนรำลึกถึงความอัจฉริยะทางด้านดนตรีของโมสาร์ท ชม สวนมิราเบลล์
ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงาม และมีชื่อเสียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และเคยได้ใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง
“ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน” และภาพยนตร์อมตะระดับโลกเรื่อง “THE
SOUND OF MUSIC”
(ระยะทางประมาณ 295 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง 15 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NEUTOR หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

ซอลส์เบิร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี้ คุมลอฟ (เชค)

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
จากนั้น
นำท่านเดินเท้าเลาะริม
ทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้าน
มีร้านขายของที่ระลึก ที่ศลิ ปินพื้นบ้าน
ออกแบบเอง เป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน
บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้
หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจำเมืองซึ่งเป็นลานหิน
ขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
(ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
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BUD-PRG (EK) -6www.avenue.co.th
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คุมลอฟ ซึ่งได้รับการอนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่างดี ยังคงความงดงาม เช่น
เมื่อสามร้อยปีกอ่ นไว้อย่างมั่นคงแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวอลตารา
องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเชสกี้ คุมลอฟเป็นเมืองแห่งมรดกโลก ซึ่งได้รับการอนุรกั ษ์ไว้
เป็นอย่างดี ยังคงความงดงามเช่นเมื่อ 300ปีก่อนไว้อย่างมั่นคงแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
(ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
จากนั้น
นำท่านเดินเล่นชมย่านเขตเมืองเก่า เมืองมรดกโลกที่รักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลาง
ของยุโรปได้อย่างดียิ่ง จากนั้น ถ่ายรูปหน้า ปราสาทคุมลอฟ
ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บน
เนินเขาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำที่สวยงาม ชมจัตุรสั กลางเมือง
และโบสถ์ประจำเมือง ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น
สร้างขึ้นแบบผสมผสานระหว่างแบบเรเนสซองส์และโกธิค
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND ZVON CESKE BUDEJOVICE หรือเทียบเท่า
บ่าย

วันทีห่ กของการเดินทาง

เชสกี้ คุมลอฟ – คาโรวี่ วารี่ – ปร๊าค

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาโรวี่ วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลาง
เทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลหล่อเลี้ยงเมือง จนถึงเดี๋ยวนี้ท้ัง
เมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมติ ้งั แต่ 30–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง
สปาที่เมืองนีม้ ีชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่าง ๆ ทำให้
เมืองนี้เป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก
(ระยะทางประมาณ 218 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิต้งั แต่ 30, 50 และ 72 องศา
เซลเซียสให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่น่นี ั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะเป็นแก้วทำด้วยพอร์ช
เลน ที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลาย
คน ได้ใช้วิธีการบำบัดด้วยน้ำแร่โดยการใช้น้ำดื่มเข้าไปใน
ปริมาณมาก ๆ เป็นการล้างลำไส้ จากนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อ
กระตุ้นการทำงานของโลหิตและขับรูขุมขน
เนื่องจากใน
สมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการบำบัดรักษาด้วยน้ำแร่ของ
เชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อาคารต่าง ๆ ได้รับ
การตกแต่งกลมกลืน บ้างตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้างตกแต่งด้วย
โมเสสหลากสี บ้างตกแต่งแบบโคโลร่าดา ทำให้เมืองนี้ท่าน
สามารถเดินได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกัน ก็สามารถดื่มชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่า 12 จุด

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
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นำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเช็ก เมือ่ ปี ค.ศ.
1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ปร๊าคเป็นเมืองมรดกโลก
(ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DUO หรือเทียบเท่า
จากนั้น

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

ปร๊าค – กรุงเทพฯ

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ย่านสถาปัตยกรรมทีเ่ ก่าแก่กว่า 700 ปี พร้อมนำชม
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อาคารที่ทำการของรัฐบาลและสถานที่สำคัญ
ๆ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปราสาทแห่งกรุงปร๊าค ที่ใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค รับสัง่ ให้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ
(Borivoj) สร้างในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค โดยในปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี จากนั้น นำ
ท่านเข้าชม วิหารเซนต์วติ ุส วิหารเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1344
ศิลปะแบบโกธิค ซึ่งมีการก่อสร้างเป็นระยะ เป็นเวลาหลายร้อยปีจนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1929 ชมหน้าต่างกระจกสีสดสวยที่เป็นรูปภาพของนักบุญ และเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

จากนั้น

นำท่านผ่านชมอนุสาวรียข์ องจอห์น ฮุช (John Hush) และโบสถ์ทนี (Tyn Church) จากนั้น นำ
ท่านเที่ยวชม สะพานชาร์ล สิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 กษัตริยผ์ ู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของ
พสกนิกรชาวเชก เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก สร้างขึ้นจากปูนและไข่ไก่กว่า
ล้านฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมือง สองข้างสะพานประดับด้วยรูปปั้นนักบุญที่เคารพนับ
ถือของชาวเชค 30 องค์ รวมถึงรูปปั้นพระคริสต์ของชาวยิว สัมผัสกับรูปหล่อบรอนซ์นักบุญ
จอห์น เนโปมุก ซึ่งเป็นที่นับถือกันมากในหมู่
ประชาชนชาวกรุงปราก เชื่อกันว่า หากใครได้
สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งการงานและความรัก หรือ
หากท่านสัมผัสทั้งสองรูป
ท่านจะได้กลับมาที่
ปรากอีกครั้งในไม่ช้า เที่ยวชมจัตตุรัสเวนเทสลาส
สแควร์ ที่อยู่หน้าพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติตกแต่ง
แบบบาร็อค และบริเวณด้านหน้ายังเป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อของกษัตริยเ์ วเทสลาสผู้เป็นผู้นำ
และองค์อุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นำสู่ภูมิภาคนี้ รูปปั้นนีถ้ ือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในโลก
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

11.30 น.

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ 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

BUD-PRG (EK) -8www.avenue.co.th
15.30 น.
23.50 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 140
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
03.40 น.
12.50 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 376
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ................

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

ฮังการีใช้เงินสกุล โฟรินท์ฮงั การี (Hungarian Forint)
เชค ใช้เงินสกุล เชคโครูนา่ (CZECH KORUNA)
ออสเตรีย ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้า

220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ 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.
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14

17

21

24

19

20

13

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

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
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24

23

20

15 11

5

ลูเซิร์น

0

3

7

12

16

20
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21

17

11

6

2

เจนีวา

1

1

6

10

13

17
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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
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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
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20
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10

5

2

แฟรงก์เฟิ ร์ต

1

3

6

10

14

18

16
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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
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18

10

7

3

0

ออสโล

-6
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1
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7

2

3

เฮลซิงกิ
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3
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4

-1
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ เชค
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทำงาน
ไ

(จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน
- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า
6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดทก่อนยืน่ วีซา่ 7 วัน) …1… ชุด (ควร

เลือกบัญชีทมี่ ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่ามีฐ านะ
การเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
6. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต
ให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** การพิจารณาการให้วซี ่าหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินจิ ของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความ
สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ... ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่า
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ***
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แผนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซ่า VFS เชค
ที่อยู่ อาคารจามจุรีสแควร์ ชัน้ 4 ห้อง 404-405 ถ.พญาไท กรุงเทพฯ
(*** รถไฟฟ้าใต้ MRT .... สถานีสามย่าน เดินออกทางประตู 2 ***)

***หมายเหตุ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตเชคไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้อง มา
ตามวันนัดหมายของทาง VFS เท่านั้น
ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า อย่างน้อย 3
อาทิตย์ก่อนการเดินทาง (ทางฝ่ายขาย
จะแจ้งวันเวลาให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไปใน
วันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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อัตราค่าบริการ .... ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

69,900.63,900.12,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริม่ ต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
(คนละ 100 บาท x 8 วัน)

= ท่านละ 12 ยูโร
= ท่านละ 800 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย 65% ของค่าทัวร์ทง้ั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทง้ั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่ ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน 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.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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