
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 

ซุปเปอร์โปรโมช่ัน 1 ปีมเีพยีงหนเดยีว 

ยโุรปตะวนัออก  8  วนั 
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***  โปรแกรมคุณภาพ  ในเสน้ทางท่ีเราช านาญ  *** 
ปราสาทปรา๊ค – วิหารเซนตวิ์ตุส – คาโรว่ี วารี.่..เมืองน า้แร่ 

เชสกี้ คุมลอฟ – ฮอลสตทั – ซอลสเ์บริก์ – เอา้ท์เล่ต์ – บราติสลาว่า 
เวียนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์ – บดูาเปสต ์– ล่องแม่น า้ดานูบ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  3-10 พ.ค. / 5-12 พ.ค.  (52,900.-)  

  8-15 พ.ค. / 12-19 พ.ค. (49,900.-)  

 7-14 ก.ค. / 11-18 ส.ค. (56,900.-) 

 17-24 ก.ย. / 22-29 ก.ย. 2560 (52,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ – ปรำ๊ค  (สำธำรณรฐัเชค) 
 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก     

ประตทูำงเขำ้ที ่ 9  เคำนเ์ตอรแ์ถว T  สำยกำรบนิอมีเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ (EK)     

หรือติดต่อทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำ
แจกคืนให้ท่ำน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่  

100 มลิลลิติร หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอด

ภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   ปรำ๊ค – คำโรวี ่วำรี ่– ปรำ๊ค 
 

02.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 371 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

05.35 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปร๊ำค  ประเทศสำธำรณรฐัเชค  โดยเที่ยวบินที่  EK 139 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  7 ชัว่โมง 10 นำที) 

13.30 น. เดินทำงถึง กรุงปรำ๊ค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสำธำรณรฐัเช็ก เมือ่ป ี

ค.ศ. 1992 องคก์ำรยเูนสโก ไดป้ระกำศให้ปรำ๊คเปน็เมอืงมรดกโลก 

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

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

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงคำโรวี ่ วำร ี เมืองแห่งน้ ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศ ตั้งอยู่

ท่ำมกลำงเทือกเขำที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ ำเทปลำ (Tepla River) ไหลหลอ่เลี้ยง

เมือง จนถึงเด๋ียวนี้ทั้งเมืองมีน้ ำพุน้ ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30–72 องศำเซลเซียส

ทั้งหมด 12 แห่ง สปำที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกวำ่เป็น

ศนูย์กลำงบ ำบดัโรคภัยต่ำง ๆ ท ำให้เมืองนี้เป็นรีสอร์ท

สุขภำพระดับโลก จำกนั้น น ำท่ำนชมบอ่น้ ำแร่

ธรรมชำต ิซึ่งมีแท่นน้ ำพุน้ ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศำเซลเซียส

ให้ได้ลองดื่ม กำรดื่มน้ ำแร่ที่นี่นั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพำะเป็นแกว้ท ำดว้ย

พอรช์เลน ที่มีปำกยื่นออกมำเหมือนกำน้ ำ ในสมยัก่อนมีแพทย์หลำยคน ได้ใช้

วิธีกำรบ ำบัดด้วยน้ ำแร่โดยกำรใช้น้ ำดื่มเข้ำไป

ในปริมำณมำก ๆ เป็นกำรล้ำงล ำไส ้จำกนั้นจึง

แช่น้ ำแร่เพื่อกระตุ้นกำรท ำงำนของโลหิตและ

ขับรูขุมขน  เนื่องจำกในสมัยก่อนเมืองนี้เป็น

เมืองแห่งกำรบ ำบัดรักษำด้วยน้ ำแร่ของเชื้อ

พระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ท ำให้อำคำร

ต่ำง ๆ ได้รับกำรตกแต่งกลมกลืน บ้ำงตกแต่ง

ด้วยเพรสโก้ บ้ำงตกแต่งด้วยโมเสสหลำกส ี

บ้ำงตกแต่งแบบโคโลร่ำดำ ท ำให้เมืองนี้ท่ำนสำมำรถเดินได้ไม่รู้เบ่ือ 

ขณะเดียวกัน ก็สำมำรถดื่มชิมแหล่งน้ ำแร่ในเมืองที่มีกว่ำ 12 จดุ จนได้เวลำอัน

สมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงปร๊ำค 

(ระยะทำงประมำณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  INTERNATIONAL  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   ปรำ๊ค – เชสกี ้คมุลอฟ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนสู่ย่ำนสถำปตัยกรรมที่เกำ่แกก่วำ่ 700 ป ี พร้อมน ำชมสถำปัตยกรรมที่

โดดเด่น อำคำรที่ท ำกำรของรัฐบำลและสถำนที่ส ำคัญ ๆ ต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปรำสำทแหง่กรุงปรำ๊ค ที่ใหญ่ที่สุดใน

สำธำรณรฐัเชค รับสั่งให้สร้ำงขึ้นในปีค.ศ. 885 โดยเจ้ำชำยบริโวจ 

(Borivoj) สร้ำงในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นปรำสำทที่ใหญ่ที่สุดใน

สำธำรณรฐัเชค โดยในปจัจุบันเป็นท ำเนียบประธำนำธิบดี จำกนั้น น ำ

ท่ำนเข้ำชม วหิำรเซนตว์ติสุ วิหำรเกำ่แก่ที่สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1344  

ศิลปะแบบโกธิค  ซึ่งมีกำรก่อสร้ำงเป็นระยะ เป็นเวลำหลำยร้อยปีจน

มำเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ชมหน้ำต่ำงกระจกสีสดสวยที่เป็น

รูปภำพของนักบญุ และเรื่องรำวเกี่ยวกับคริสต์ศำสนำ 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรียข์องจอห์น ฮชุ (John Hush) และโบสถ์ทีน (Tyn 

Church) จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม สะพำนชำรล์ สิ่งก่อสร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ล

ที่ 4 กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชำวเชก เป็นสะพำนเก่ำแก่ที่มีควำม

สวยงำมที่สุดในโลก สร้ำงขึ้น

จำกปูนและไข่ไก่กวำ่ล้ำนฟอง 

เป็นสะพำนปูนแห่งแรกของ

เมือง สองข้ำงสะพำนประดบั

ด้วยรูปป้ันนกับุญที่เคำรพนับ

ถือของชำวเชค 30 องค ์

รวมถึงรปูปั้นพระคริสต์ของชำวยิว  สัมผัสกับรูปหล่อบรอนซ์นกับญุจอหน์ เนโป

มกุ ซึ่งเป็นที่นบัถือกันมำกในหมู่ประชำชนชำวกรุงปรำก เชื่อกันว่ำ หำกใครได้

สัมผัสแล้วจะมีโชคทั้งกำรงำนและควำมรัก หรือหำกท่ำนสัมผัสทั้งสองรูป ทำ่นจะ

ได้กลับมำที่ปรำกอีกครั้งในไม่ช้ำ เท่ียวชมจตัตุรสัเวนเทสลำส สแควร์ ที่อยูห่น้ำ

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติตกแต่งแบบบำร็อค และบริเวณด้ำนหน้ำยงัเป็นที่

ประดิษฐำน รูปหล่อของกษัตริย์เวเทสลำสผู้เป็นผู้น ำ และองค์อุปถมัภ์ศำสนำ

คริสต์น ำสู่ภูมภิำคนี้ รูปป้ันนี้ถือว่ำเป็นรปูปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำน จัตรุสัสตำโรเมสเค ่จตัุรัสที่ต้ังอยู่ย่ำนเมืองเก่ำ  ท่ำนจะ

ได้เห็น นำฬกิำดำรำศำสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้น ที่เชื่อ

ว่ำโลกนั้นเป็นศูนย์กลำงของสรรพสิ่ง ศนูย์กลำงของจักรวำล ฉะนั้นนำฬิกำนี้จึง

แสดงกำรโคจรของพระอำทิตย์อยู่รอบโลก ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อครบรอบของทุก

ชั่วโมง รูปป้ันโครงกระดูกจะกระตุกระฆงัเป็นสัญญำนบอกเวลำ ประตูหอนำฬิกำ

จะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่ำสำนุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมำเยี่ยมที่

หน้ำต่ำง เลือกซื้อสินคำ้ที่ถูกใจจำกย่ำนเมืองเก่ำนี้และมีชื่อเสียงของกรุงปร๊ำค 

อำทิเช่น เครือ่งแกว้เจยีระไน โบฮเีมยี ตำมอัธยำศยั 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเชสกี ้ คมุลอฟ ซึ่งได้รับกำรอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่ำงด ี ยงัคง

ควำมงดงำม เช่นเมื่อสำมร้อยปีก่อนไว้อย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

เลย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ ำวอลตำรำ  

(ระยะทำงประมำณ  170  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  OLD INN  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง       เชสกี ้คมุลอฟ – ฮอลสตทั  (ออสเตรยี) –  

      ซอลสเ์บริก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนชม เมอืงเชสกี ้ คมุลอฟ  ซึ่งองคก์ำรยูเนสโกป้ระกำศใหเ้มอืงเชสกี ้      

คมุลอฟเปน็เมอืงแห่งมรดกโลก ซึ่งได้รับกำรอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่ำงด ี ยงัคงควำม

งดงำม เช่นเมื่อสำมร้อยปีก่อนไวอ้ย่ำงมั่นคงแทบจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลย  

ชมย่ำนเขตเมืองเก่ำ 

เมืองมรดกโลกที่รักษำ

บรรยำกำศเมืองโบรำณ

ในยุคกลำงของยุโรปได้

อย่ำงดียิ่ง จำกนั้น 

ถ่ำยรูปหน้ำ ปรำสำทคมุลอฟ ซึ่งถือเป็นปรำสำท ที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของ

ประเทศ ตั้งอยู่บนเนินเขำทำงฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำที่สวยงำม ชมจตัรุสักลำงเมอืง 

และโบสถป์ระจ ำเมอืง ทีส่ร้ำงด้วยสถำปตัยกรรมอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร สร้ำง

ขึ้นแบบผสมผสำนระหว่ำงแบบเรเนสซองส์และโกธิค  

09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฮอลสตทั เมืองมรดกโลกที่เก่ำแก่ย้อนหลังกลับไปกว่ำ 

4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรอืงที่สุดในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนครสิตกำล 

และยงัมีทิวทัศน์ท่ีสวยงำมเป็นที่หลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย  

(ระยะทำงประมำณ  210  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบที่เรยีกว่ำ “ซ ี สตรำซ” 

(See Strasse) ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีร้ำนขำยของที่ระลึก ท่ี

ศิลปินพื้นบ้ำนออกแบบเอง 

เป็นระยะสลับกับบ้ำนเรือน

สไตล์อลัไพน์ที่เก่ำแกไ่ม่ขำด

สำย บ้ำงอยู่ระดบัพื้นดิน 

บ้ำงอยู่บนหน้ำผำลดหลั่นกัน
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เป็นชั้น ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดบัประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสัน

สวยงำมปลำยสุดของถนนซ ี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจตัุรัสประจ ำเมืองซึ่งเป็นลำน

หินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ ำพุกลำงลำน และอำคำรบ้ำนเรือนที่สวยงำม 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำลสบ์วรก์ เมืองท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของออสเตรยี ภูมิ

ทศัน์ของเมืองรำยล้อมรอบไปด้วยภูเขำและทะเลสำบ วิวทิวทัศน์อันงดงำม หลำย

แห่งถูกใช้เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ชื่อกอ้งโลก เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค 

(ระยะทำงประมำณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

จำกนั้น น ำท่ำนชมสถำนที่ที่โมสำร์ทเกิดเมื่อปี 1756 ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมำ

หวนร ำลึกถึงควำมอัจฉริยะทำงด้ำนดนตรีของโมสำร์ท ชม 

สวนมริำเบลล ์ ซึ่งเป็นสวนไม้ประดบัท่ีงดงำม และมี

ชื่อเสียงของเมือง เพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจ และเคยได้ใช้

เป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำละครชื่อดงั ซึ่งคนไทยรู้จักดีในเรื่อง 

“ดำวหลงฟำ้ ภผูำสเีงนิ” และภำพยนตร์อมตะระดับโลก

เรื่อง “THE SOUND OF MUSIC”    

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN CITY  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   ปรำ๊ค – เอำ้ทเ์ลต่ ์ (ออสเตรยี) 

บรำตสิลำวำ่  (สโลวคั) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ “Outlet parndorf” เอำท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรยี 

เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่มีร้ำนค้ำมำกกวำ่ 120 ร้ำนกับแบรนด์ชื่อดงั จำกนั้น มี

เวลำอิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำต่ำง ๆ มำกมำยอย่ำง

จใุจ เช่น รองเท้ำ เสื้อผ้ำ เครื่องประดบั ของตกแต่งบ้ำน 

สินค้ำแบรนด์เนมต่ำง ๆ มำกมำย  

Monday-Thursday 9:30 - 19:00 

Friday  9:30 - 21:00 

Saturday 9:00 - 18:00 

Sundays/Bank Holidays Closed 

(ระยะทำงประมำณ  354  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง) 
 

 (*****  อำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศยั ..... เพือ่สะดวกแกก่ำรชอ้ปปิง้  *****) 
 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมอืงบรำตสิลำวำ เมืองหลวงสำธำรณรัฐสโลวัค 

มีพรมแดนประเทศติดกับฮงักำรี เมืองโบรำณริมฝั่งแม่น้ ำดำนูบ เมืองขนำดเล็กที่

มีชีวิตชีวำ 

(ระยะทำงประมำณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  40 นำท)ี 
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18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   บรำตสิลำวำ่ – เวยีนนำ – บดูำเปสต ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรยี เมืองท่ีได้รับ

กำรขนำนนำมว่ำ เป็นดินแดนแห่งเสียงดนตรีคลำสสิก มีแม่น้ ำสำยส ำคัญของ

ยุโรป คอื แม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็นศูนย์กลำงท้ังทำงเศรษฐกิจและ

กำรปกครองของประเทศ ประกอบกับที่ต้ังที่อยู่ใจกลำงของทวีปยุโรปพอดี 

(ระยะทำงประมำณ  65 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัเชนิบรนุน์ พระรำชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬำร เขำ้ชม

ภำยในพระรำชวังท่ีเปิดห้องต่ำง ๆ ให้ได้ชม เช่น ห้องต่ำง 

ๆ ของพระมหำกษัตริย์ โดยเฉพำะห้องส่วนตัวของพระ

รำชินีอลิซำเบธ ผู้ซึ่งมีสริิโฉมอันสวยงำมเป็นที่เล่ำลือ มี

เส้นพระเกศำสีบรอนซ์ทองยำวเกือบถึงข้อพระบำท ชม

ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระรำชวังแวร์ซำยส์ของ

ฝรั่งเศส มีกำรประดับประดำด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ 

ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดบนกระดำษจำกเมืองจนี ห้องท่ี

ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนกำรผลิตท่ีต้องท ำบนเรือ 

เพื่อป้องกันฝุ่น หอ้งที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ 

เขียนภำพตกแต่งโดยบรรดำพระโอรส พระธิดำของพระ

รำชินีมำเรียเทเรซ่ำ ห้องท่ีตกแต่งด้วยภำพวำดจำกอำหรับ 

ห้องพรมถักมอื และห้องอืน่ ๆ อีกมำกมำยที่ตกแต่งด้วยภำพวำด จำกนั้น มีเวลำ

ให้เดินเล่นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสบริเวณพระรำชวังเชินบรุนน์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงบดูำเปสต์ เมืองหลวงของสำธำรณรฐัฮงักำร ี ซึ่งในอดีต

เคยเป็น ส่วนหนึ่งของอำณำจกัรออสโตร-ฮงักำเรียน เมืองท่ีมีแม่น้ ำดำนูบไหล

ผ่ำนกลำงเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งที่อบอวลไปด้วย

กลิ่นไอของประวัติศำสตร์ “บดูำ” และฝั่งที่หรูหรำล้ ำหน้ำ

สมัยใหม่ด้วยวิทยำกำร “เปสต”์ อันเป็นท่ีมำของชื่อเต็ม

ของเมืองหลวงแห่งนี้ จำกนั้น น ำท่ำนลงเรอื ลอ่งแมน่้ ำ

ดำนบู แม่น้ ำนำนำชำติท่ีส ำคัญที่สุดในยุโรป ชมควำม

งดงำมของอำคำรสถำปตัยกรรมเรียงรำยสองฝั่งแม่น้ ำ

ดำนบู มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลำย โดยเฉพำะผ่ำนอำคำรรัฐสภำ ซึ่งได้รับกำรยก
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ย่องว่ำสวยทีส่ดุในยโุรป ชมบรรยำกำศที่งดงำมสองฟำกฝั่งเมือง   บูดำและเมือง

เปสต์ ซึ่งได้รบักำรยกย่องว่ำเป็นรำชินีแห่งแม่น้ ำดำนูบ  

(ระยะทำงประมำณ  241  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE BUDA  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง   บดูำเปสต ์– กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปบริเวณด้ำนหน้ำ ปอ้มชำวประมง สถำนที่มีควำมส ำคญัทำง

ประวัติศำสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนที่ระลึกถึงควำม  กล้ำหำญของชำวประมง ท่ี

สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมือง จำกกำรรุกรำนของชำว

มองโกลในศตวรรษที่ 13 จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชมโบสถ์

แมธอิสั โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค  ซึ่งสร้ำงในรำว

ศตวรรษที่ 13 หลังคำของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลำย

สวยงำม จำกนั้น น ำท่ำนชม จตัุรสัวรีบรุษุแห่งฮังกำร ี

อนุสรณ์สถำนสูงเสียดฟ้ำท่ีระลึกครบรอบ 1,000 ปี ของ

ประวัติศำสตร์ชนชำติฮังกำรีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ใน

นิมิตรของกษัตริย์สตเีฟ่น คริสต์ศำสนิกชนพระองค์แรก

ของฮงักำรี จตัุรัสตกแต่งด้วยประติมำกรรมอนุสำวรีย์

กษัตริย์ รำชวงศ์ต่ำง ๆ ของฮงักำรีพร้อมภำพจ ำหลัก

แสดงกำรต่อสู้ เพื่ออิสรภำพของชำวฮังกำเรียน จำกนั้น 

น ำท่ำนชมทัศนียภำพโดยรอบของกรุงบดูำเปสต์และแม่น้ ำดำนูบบน เนนิเขำ  

เกลเลริท์ ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหำสน์ของกษัตรยิ์ และโบรำณสถำน ซึ่งยังมี

ร่องรอยบ่งบอกถึงควำมเจริญรุ่งเรอืงในอดีต  

10.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.40 น. ออกเดินทำงสูเ่มอืงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 112 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  5 ชัว่โมง 25 นำที) 

23.05 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

03.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 384 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวสัดิภำพ. 
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****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ  รปูภำพประกอบสถำนทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่กำรโฆษณำเทำ่นัน้ *** 

 

 

หมำยเหต ุ 1. รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้

ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำ 

จำกเหตกุำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำ หรือยกเลิก

ของสำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำร

ประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำง

กำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   คณุคม  โทร. 02-108-8666 

 

 

สกลุเงนิ  ฮงักำร ีใชเ้งนิสกลุ โฟรนิทฮ์งักำร ี(Hungarian Forint)  

  เชค ใชเ้งนิสกลุ เชคโครนูำ่ (CZECH KORUNA)  

ออสเตรยี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ 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 

 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 

 เวยีนนา 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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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำเชค 

 

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

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

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชดุ 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือใน

บญัชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลกั (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อพัเดท

กอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) …1… ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้ง

เตมิเงินในบัญชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดินทำงไปกบับดิำ/

มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือ

เขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำง

ถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

**หมำยเหต*ุ*    คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทุกอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

 



 

 

ยโุรปตะวนัออก (EK)   -12- 

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 

โปรดทรำบกำรพิจำรณำวซีำ่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทำงทวัรเ์สน้ทำงยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถำนฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลำยนิว้มอื  

โดยขอ้ก ำหนดดังกลำ่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ VFS เชค    

ที่อยู่  อำคำรสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ศำลำแดง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำงสถำนทูตไมอ่นญุำตใิหด้ึงพำสปอรต์ออกมำ

ใช้งำนไดใ้นระหวำ่งกำรพจิำรณำเอกสำร พำสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีำ่แลว้ 

- กำรนัดสแกนลำยนิ้วมือทำงสถำนทูตเชคจะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให้  ไมส่ำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมำตำมวนันัดหมำยของทำงสถำนทูตเทำ่นั้น 

- กำรนัดแสกนลำยนิ้วมือทีส่ถำนทตูเชคจะประมำณลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 3 อำทติย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันนัดสแกนลำยนิ้วมือก่อนลว่งหน้ำ 3 อำทิตย์) 

- เอกสำรฉบบัจริงท่ีต้องน ำติดตวัไปในวนัสแกนลำยนิ้วมือ ... บตัรประชำชน+สมุดเงินฝำก 
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*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม จึงเรยีนทุกท่ำนเรื่องเอกสำรในกำร

ยื่นวีซ่ำต้องเรียบร้อย ถ้ำหำกไม่เรยีบร้อย มิฉะนั้นทำงสถำนทูตเยอรมันจะปฏิเสธในกำรรับ

เอกสำรของท่ำน เพรำะทำงบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้ำไปสถำนทูตเยอรมันได้ และถ้ำกำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำร

เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำร

พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่

สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

 

 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ….. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำร

พร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ยุโรปตะวนัออก  8  วนั  (EK) 

  

  8,12 พ.ค. ม.ิย.-ส.ค. พ.ค./ก.ย. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 49,900.- 56,900.- 52,900.- 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- 12,000.- 12,000.- 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพกัเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

หมำยเหต ุ อตัรำคำ่บริกำรขำ้งตน้คดิจำกรำคำตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทำง

สำยกำรบนิระบไุวว้ำ่ ตั๋วกรุป๊รำคำพเิศษนี ้ ถำ้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ)  

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) 

กฎหมำยในยุโรปไมอ่นุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ 

รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง 

โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่

ระบใุนรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัติเหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
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ลูกค้ำทำ่นใดมคีวำมประสงค์จะซื้อประกนักำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ

คนต่ำงด้ำว  (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม 

และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอนัเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยโุรป ท่ำนละ 12 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)  

8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย   ท่ำนละ 16 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 8 วัน) 

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรำนต ์ และปใีหม ่ มัดจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมือ่ได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจำ่ยในนำมบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

- ช ำระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-7 วัน   เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 7 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง

สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรำ

ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนำ้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยำยำมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม    

ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำม

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำร

นัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรอืหลงลืมตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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