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ก ำหนดกำรเดนิทำง 5-12 ม.ีค. / 17-24 ม.ีค. / 24-31 ม.ีค. 2563 (45,900.-) 

 (*** สงกรำนต ์***) 8-15 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 2563 (56,900.-) 

 26 เม.ย.-3 พ.ค. / 1-8 พ.ค. / 3-10 พ.ค. / 10-17 พ.ค. 2563 (45,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – บดูำเปสต ์ (ฮงักำร)ี 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 9 

เคำนเ์ตอรแ์ถว T  สำยกำรบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์ (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    บดูำเปสต ์
 

01.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

05.00 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงบูดำเปสต์  ประเทศฮงักำร ี โดยเท่ียวบินท่ี  EK 111 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  7 ชัว่โมง 10 นำท)ี 
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12.45 น. เดินทำงถึง กรงุบดูำเปสต ์ เมืองหลวงของสำธำรณรฐัฮงักำรี ซึ่งในอดีตเคยเป็น ส่วนหนึ่งของ

อำณำจกัรออสโตร-ฮงักำเรยีน  

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนชมเมืองบูดำเปสต์ เมืองท่ีมีแม่น้ ำดำนบูไหลผ่ำนกลำงเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งท่ี

อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศำสตร ์ “บูดำ” และฝั่งท่ีหรูหรำล้ ำหน้ำสมยัใหม่ด้วยวิทยำกำร 

“เปสต”์ อันเป็นท่ีมำของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำ ปอ้มชำวประมง สถำนท่ีมี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร ์ เพื่อเป็นอนุสรณส์ถำนท่ีระลึกถึงควำม  

กล้ำหำญของชำวประมง ท่ีสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง จำกกำรรุกรำน

ของชำวมองโกลในศตวรรษท่ี 13 จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโบสถแ์มธอิสั 

โบสถ์ในศลิปะแบบกอธิค  ซึ่งสร้ำงในรำวศตวรรษท่ี 13 หลังคำของโบสถ์

ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลำยสวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนชม จตัรุสัวรีบรุษุแหง่
ฮงักำร ี อนุสรณ์สถำนสูงเสียดฟ้ำท่ีระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ

ประวัติศำสตร์ชนชำติฮงักำรีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์

สตีเฟ่น คริสต์ศำสนิกชนพระองค์แรกของฮงักำรี จตัุรสัตกแต่งด้วย

ประติมำกรรมอนุสำวรยี์กษัตริย ์ รำชวงศ์ต่ำง ๆ ของฮงักำรีพร้อมภำพ

จ ำหลักแสดงกำรต่อสู้ เพื่ออิสรภำพของชำวฮังกำเรยีน  

จำกนั้น น ำท่ำนลงเรือ ลอ่งแมน่้ ำดำนบู แม่น้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญท่ีสุดในยุโรป ชมควำมงดงำมของ

อำคำรสถำปตัยกรรมเรียงรำยสองฝั่งแม่น้ ำดำนูบ มนต์เสน่ห์ท่ีไม่เสื่อม

คลำย โดยเฉพำะผ่ำนอำคำรรัฐสภำ ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำสวยทีส่ดุใน

ยโุรป ชมบรรยำกำศท่ีงดงำมสองฟำกฝั่งเมืองบูดำและเมืองเปสต์ ซึ่ง

ได้รับกำรยกย่องวำ่เป็นรำชินีแห่งแม่น้ ำดำนบู จำกนั้น น ำท่ำนชม

ทัศนียภำพของกรุงบูดำเปสต์และแม่น้ ำดำนบูบน เนนิเขำเกลเลริท์ 

ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกับคฤหำสน์ของกษัตริย์และโบรำณสถำน ซึ่งยังมี

ร่องรอยบ่งบอกถึงควำมเจริญรุ่งเรืองในอดตี  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  EXPO CONGRESS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง บดูำเปสต ์– บรำตสิลำวำ  (สโลวคั) – 

 เวยีนนำ  (ออสเตรยี) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมอืงบรำตสิลำวำ เมืองหลวงสำธำรณรฐัสโลวัค เมืองโบรำณริม

ฝั่งแม่น้ ำดำนูบ เมืองขนำดเล็กท่ีมีชีวิตชีวำ  

(ระยะทำงประมำณ  200  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่ำ เป็นย่ำนกำรค้ำตัง้อยู่ใจ

กลำงเมือง มีหลังคำสีเขียว เป็นสถำปตัยกรรมแบบบำร็อค ถนนหนทำง

จะเป็นแบบปูหิน ผ่ำนชมชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวพืน้เมือง เมื่อครั้งอดีตบ

รำติสลำวำเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศฮงักำรีนำนถึง 267 ปี ผ่ำนชม

โรงละคร, โอเปร่ำ สถำปตัยกรรมเก่ำแก่ ส่วนใหญ่สร้ำงข้ึนในสมัย

รัสเซียครองประเทศ จึงเป็นแบบสตำลินิสต์  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองท่ีได้รับกำรขนำนนำมวำ่ 

เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ ำสำยส ำคัญของยุโรป คือ แม่น้ ำดำนูบไหลผำ่น 

เวียนนำจึงเป็นศูนย์กลำงท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองของประเทศ ประกอบกับท่ีตั้งท่ีอยู่ใจ

กลำงของทวีปยุโรปพอดี 

(ระยะทำงประมำณ  80  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำ เขตถนนวงแหวนท่ีได้ถูกสร้ำงข้ึนในสมัยพระเจ้ำฟรำนซ์ โจเซฟ ในปี 

ค.ศ. 1860 ผ่ำนชมโรงละครแห่งชำติ โบสถ์คำปูซินส์ ย่ำนธุรกิจกำรค้ำ 

จำกนั้นแวะชมเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ ชวำลอ๊บสกี ้ ชมสินค้ำคริสตัล อำทิ

เช่น แหวน ต่ำงหู จี้ สร้อยคอ และนอกจำกนี้ยังมีนำฬิกำชั้นน ำของสวิส 

ซึ่งเป็นสินค้ำปลอดภำษีอีกด้วย จำกนั้นเดินทำงสู่ย่ำนคำร์ทเนอร์ ซึ่งเป็น

ถนน Walking Street มีร้ำนค้ำตั้งเรยีงรำยตลอดทำง สินค้ำก็มีมำกมำย

ให้เลือกซ้ือ อำทิ เสื้อผ้ำแบรนด์ยอดนิยม รำ้นนำฬิกำดงัโรเล็กซ์ อีกท้ัง

ยังเป็นท่ีตั้งของ วิหำรเซนตส์เตฟำน อันศักดิส์ิทธ์ิ เป็นหนึ่งในโบสถ์ท่ีส ำคัญท่ีสุดของออสเตรีย 

เริ่มก่อสร้ำงข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นกับุญ สเตเฟน โดยแรกเริ่มก่อสร้ำงในสไตล์โร

มำเนสก์ ต่อมำในปีค.ศ.1258 ได้เกิดไฟไหม้ข้ึนจึงสร้ำงโบสถ์ใหม่ข้ึนในสไตล์โกธิก  

(**หมำยเหตุ : ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว**) 
 

(*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ARION AIRPORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง เวยีนนำ   (พระรำชวงัเชนิบรนุน)์ – ซอลสเ์บริก์  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัเชนิบรนุน ์ พระรำชวังฤดรู้อนท่ีใหญ่โตโอฬำร เข้ำชมภำยใน

พระรำชวังท่ีเปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง ๆ ของพระมหำกษัตริย์ 

โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระรำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึง่มีสิริโฉมอันสวยงำม

เป็นท่ีเล่ำลือ มีเส้นพระเกศำสบีรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม

ห้องกระจกท่ีตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยสข์องฝรั่งเศส มีกำร

ประดบัประดำด้วยศลิปะแบบร็อคโคโค่ ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดบน

กระดำษจำกเมืองจีน   ห้องท่ีตกแต่งด้วยเครื่องเขินท่ีมีข้ันตอนกำรผลิตท่ี 
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ต้องท ำบนเรอื เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องท่ีตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ เขียนภำพตกแต่งโดย

บรรดำพระโอรส พระธิดำของพระรำชินีมำเรยี เทเรซ่ำ 

ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ ห้องพรมถักมือ 

และห้องอื่น ๆ อีกมำกมำยท่ีตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น 

มีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นชมสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส บริเวณ

พระรำชวังเชินบรุนน ์

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของออสเตรีย ภูมิทัศน์รำยล้อม 

ไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำมหลำยแห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์

ชื่อก้องโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค จำกนั้น น ำท่ำนชมสถำนท่ีท่ีโมสำร์ท

เกิดเมื่อปี 1756 เต็มไปด้วยผู้คนท่ีหลั่งไหลมำหวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะ

ทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม สวนมริำเบลล์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดบัท่ี

งดงำม และมีชื่อเสียงเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้เป็นฉำกใน

กำรถ่ำยท ำละครชื่อดัง ซึ่งคนไทยรู้จักดใีนเร่ือง “ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” 

และภำพยนตร์อมตะระดบัโลกเรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

(ระยะทำงประมำณ  295  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 15 นำที) 
 

(*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NEUTOR  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ซอลสเ์บริก์ – ฮอลสตทั – เชสกี ้คมุลอฟ  (เชค) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมืองมรดกโลกท่ีเก่ำแก่ย้อนหลังกลบัไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงท่ี

เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทิวทัศน์ท่ีสวยงำมเป็นท่ี

หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบ

ทะเลสำบท่ีเรียกว่ำ “ซ ีสตรำซ” (See 

Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 

เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของท่ีระลึก ท่ี

ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง เป็นระยะ

สลบักับบ้ำนเรอืนสไตลอ์ัลไพน์ท่ี

เก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดบัพื้นดิน 

บ้ำงอยูบ่นหน้ำผำลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดบัประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้

หลำกสีสันสวยงำมปลำยสุดของถนน ซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรัสประจ ำเมืองซ่ึงเป็นลำนหิน

ขนำดย่อม ประดบัด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบำ้นเรอืนท่ีสวยงำม 

(ระยะทำงประมำณ  75  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเชสกี้ คมุลอฟ ซึ่งได้รับกำรอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ยังคงควำมงดงำม เช่น

เมื่อสำมร้อยปีก่อนไว้อย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งอยูบ่นฝั่งแม่น้ ำวอลตำรำ  

องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหเ้มอืงเชสกี ้ คุมลอฟเปน็เมอืงแหง่มรดกโลก ซึ่งได้รับกำรอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่ำงดี ยังคงควำมงดงำมเช่นเมื่อ 300ปีก่อนไว้อย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย   

(ระยะทำงประมำณ  210  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมยำ่นเขตเมืองเก่ำ เมืองมรดกโลกท่ีรกัษำบรรยำกำศเมืองโบรำณในยุคกลำง

ของยุโรปได้อย่ำงดียิ่ง จำกนั้น ถ่ำยรูปหน้ำ ปรำสำทคมุลอฟ 

ซึ่งเป็นปรำสำทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ตั้งอยู่บน

เนินเขำทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำท่ีสวยงำม ชมจตัรุสักลำงเมอืง 

และโบสถป์ระจ ำเมอืง ท่ีสรำ้งด้วยสถำปตัยกรรมอันโดดเด่น  

สร้ำงข้ึนแบบผสมผสำนระหว่ำงแบบเรเนสซองส์และโกธิค  
 

(*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยู่ในรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GRAND ZVON CESKE BUDEJOVICE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง        เชสกี ้คมุลอฟ – คำโรวี ่วำรี่ – ปร๊ำค  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำโรวี ่ วำร ี เมืองแห่งน้ ำแร่ท่ีใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ำมกลำง

เทือกเขำท่ีอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ ำเทปลำ (Tepla River) ไหลหล่อ

เลี้ยงเมือง จนถึงเด๋ียวนี้ท้ังเมืองมีน้ ำพุน้ ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30–72 

องศำเซลเซียสท้ังหมด 12 แห่ง สปำท่ีเมืองนี้มีชื่อไปท่ัวโลกว่ำเป็น

ศูนย์กลำงบ ำบัดโรคภัยต่ำง ๆ ท ำให้เมืองนี้เป็นรีสอร์ทสุขภำพระดับโลก  

(ระยะทำงประมำณ  218  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 15 นำที) 
 

(*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

บ่ำย น ำท่ำนชมบอ่น้ ำแรธ่รรมชำต ิ ซึ่งมีแท่นน้ ำพุน้ ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศำ

เซลเซียสให้ได้ลองดื่ม กำรด่ืมน้ ำแร่ท่ีนี่นั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพำะเป็นแกว้ท ำดว้ยพอรช์ 

เลน ท่ีมีปำกยื่นออกมำเหมือนกำน้ ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์

หลำยคน ได้ใช้วิธกีำรบ ำบัดด้วยน้ ำแร่โดยกำรใช้น้ ำดื่มเข้ำไป

ในปริมำณมำก ๆ เป็นกำรล้ำงล ำไส้ จำกนั้นจึงแช่น้ ำแร่เพื่อ

กระตุ้นกำรท ำงำนของโลหิตและขับรูขุมขน  เนื่องจำกใน

สมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งกำรบ ำบัดรักษำด้วยน้ ำแร่ของ

เชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ท ำให้อำคำรต่ำง ๆ ได้รับ

กำรตกแต่งกลมกลืน บำ้งตกแต่งด้วยเพรสโก้ บ้ำงตกแต่ง

ด้วยโมเสสหลำกสี บ้ำงตกแต่งแบบโคโลร่ำดำ ท ำให้เมืองนี้

ท่ำนสำมำรถเดินได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกัน ก็สำมำรถดื่มชิมแหล่งน้ ำแร่ในเมืองท่ีมีกว่ำ 12 จุด  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุปรำ๊ค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดในสำธำรณรฐัเช็ก เมือ่ปี ค.ศ. 

1992 องคก์ำรยเูนสโก ไดป้ระกำศใหป้รำ๊คเปน็เมอืงมรดกโลก 

(ระยะทำงประมำณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DUO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ปรำ๊ค – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ยำ่นสถำปตัยกรรมทีเ่กำ่แกก่วำ่ 700 ปี พร้อมน ำชม

สถำปตัยกรรมท่ีโดดเด่น อำคำรท่ีท ำกำรของรัฐบำลและสถำนท่ีส ำคัญ ๆ ต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปรำสำทแห่งกรงุปรำ๊ค ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสำธำรณรฐัเชค รับสั่งให้

สร้ำงข้ึนในปีค.ศ. 885 โดยเจ้ำชำยบริโวจ (Borivoj) สร้ำงในศตวรรษท่ี 11 ซึ่งเป็น

ปรำสำทท่ีใหญ่ท่ีสุดในสำธำรณรฐัเชค โดยในปจัจุบันเป็นท ำเนียบประธำนำธิบดี 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วหิำรเซนตว์ติสุ วิหำรเก่ำแก่ท่ีสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1344  ศิลปะ

แบบโกธิค  ซึ่งมีกำรก่อสร้ำงเป็นระยะ เป็นเวลำหลำยรอ้ยปีจนมำเสร็จสมบูรณ์ในป ี

ค.ศ. 1929 ชมหน้ำต่ำงกระจกสีสดสวยท่ีเป็นรูปภำพของนักบุญ และเรื่องรำวเก่ียวกับ

คริสต์ศำสนำ 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมอนสุำวรยี์ของจอห์น ฮชุ (John Hush) และโบสถ์ทีน (Tyn Church) จำกนั้น น ำ

ท่ำนเท่ียวชม สะพำนชำรล์ สิ่งก่อสร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลท่ี 4 กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นท่ีรกัยิ่งของ

พสกนิกรชำวเชก เป็นสะพำนเก่ำแก่ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดในโลก สร้ำงข้ึนจำกปูนและไข่ไก่กว่ำ

ล้ำนฟอง เป็นสะพำนปูนแห่งแรกของเมือง สอง

ข้ำงสะพำนประดบัด้วยรูปป้ันนกับุญท่ีเคำรพนับ

ถอืของชำวเชค 30 องค์ รวมถึงรปูปั้นพระคริสต์

ของชำวยิว  สัมผัสกบัรูปหล่อบรอนซน์กับญุจอหน์ 

เนโปมกุ ซึ่งเป็นท่ีนับถือกันมำกในหมู่ประชำชน

ชำวกรุงปรำก เชื่อกันว่ำ หำกใครได้สัมผัสแล้วจะ

มีโชคท้ังกำรงำนและควำมรัก หรือหำกท่ำนสัมผัสท้ังสองรูป ท่ำนจะได้กลับมำท่ีปรำกอีกครั้งใน

ไม่ช้ำ เท่ียวชมจตัตุรสัเวนเทสลำส สแควร์ ท่ีอยู่หน้ำพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำตติกแต่งแบบบำร็อค 

และบริเวณด้ำนหนำ้ยังเป็นท่ีประดิษฐำน รูปหล่อของกษัตริย์เวเทสลำสผู้เป็นผู้น ำ และองค์

อุปถัมภ์ศำสนำคริสต์น ำสูภู่มิภำคนี้ รูปป้ันนี้ถือว่ำเป็นรูปป้ันบรอนซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 

(*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

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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จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

15.30 น. ออกเดินทำงสู่เมอืงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรบัเอมิเรตส ์ โดยเท่ียวบินท่ี  EK 140 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  5 ชัว่โมง 25 นำท)ี 

23.50 น. เดินทำงถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

03.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 376 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

12.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ................ 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณปิ๊ก / คุณเมย์ / คณุมิน้ 
 

สกลุเงนิ  ฮงักำรใีชเ้งนิสกลุ โฟรนิทฮ์งักำร ี(Hungarian Forint)  

   เชค ใชเ้งนิสกลุ เชคโครนูำ่ (CZECH KORUNA)  

ออสเตรยี ใชเ้งนิสกุล ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 



 

 

BUD-PRG (EK)  -9- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม 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 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่เชค 
 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปจัจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 

6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อพัเดทกอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) …1… ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงินในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 

 

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ี

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS เชค    

ที่อยู่  อำคำรจำมจรุสีแควร ์ ชัน้ 4  หอ้ง 404-405  ถ.พญำไท  กรุงเทพฯ  

(*** รถไฟฟำ้ใต ้MRT .... สถำนสีำมยำ่น เดนิออกทำงประตู 2 ***) 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูเชคไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได้ ต้อง มำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3 

อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำย

จะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... ยโุรปตะวนัออก  8  วนั  (EK) 

   

  มนีำ-พฤษภำ สงกรำนต ์

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ท่ำนละ 45,900.- 56,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   12,000.- 12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทัง้หมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกนั 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั)  =  ท่ำนละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์.............. ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) .............วนัเดินทาง.............................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


