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ENJOY EAST EUROPE
ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินEVA Air (BR)
กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่พก
ั 2-3 ท่าน ท่านละ

พักเดีย
่ ว เพิม
่ ท่านละ

6 – 13 เมษายน 2566

75,900.-

10,900.-

22 – 29 เมษายน 2566

72,900.-

10,900.-

8 – 15 พฤษภาคม 2566

72,900.-

10,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 12/ท่าน/ทริป
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 24/ท่าน/ทริป
โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4
5
6
7
8

เช้า

เที่ยง

ค่า

กรุ งเทพฯ

✈

✈

✈

กรุ งเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ปราก

✈





NH PRAGUE

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก







NH PRAGUE

ปราก – เชสกี้ครุ มลอฟ – ชาลส์บวร์ก – ปราก







BEST WESTERN PLUS AMADIA

ชาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – กรุ งบราติสลาว่า







NH GATE ONE







HOLIDAY BEACH BUDAPEST





✈

✈

✈

✈

บราติสลาว่า – OUTLET – กรุ งบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้า
ดานูบ
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน
กรุ งเทพฯ
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โรงแรมที่พก
ั

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิ น อี .
วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปราก

02.20 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุ งเวียนนา โดยสายการบิน อี.วี.เอ. แอร์ไลน์ (EVA Airline) เที่ยวบินที่ BR 061

08.35 น.

เดิ นทางถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้ องถิ่ นช้ากว่ าประเทศไทย 6
ชั่วโมง) หลังจากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เดิ นทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวง
ข องประเ ทศออส เ ตรี ย จาก นั้ นน าท่ านเ ข้ าชม คว าม งด งาม ข อง พร ะ ร า ชวั ง เ ชิ น บรุ น น์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16 และต่ อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่า ให้ สร้ างขึ้ นใหม่ อย่ างสง่ างามด้ วยจานวนห้องถึ ง 1,441
ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวั งฤดู ร้อน ชมความโอ่ อ่าของท้ องพระโรง
และพลั บพลาที่ ประทั บ ซึ่งได้ รับการตกแต่ งอย่างวิ จิตรบรรจง และสวยงามไม่ แพ้พระราชวั งแวร์
ซายของฝรั่งเศส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาคณะเดิ นทางสู่ กรุ งปราก (Prague) เมื องหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดี ตเมื อง
หลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกี ย ซึ่งได้ สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรม
แห่งอุดรทิศ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

นําท่านเข้าสู่ที่พก
ั NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเข้ า ชมปราสาทแห่ ง ปราก (Prague

Castle)

ที่ ส ร้ า งขึ้ น อยู่ บ นเนิ น เขาตั้ งแต่ ส มั ย

คริ ส ต์ ศตวรรษที่ 9 ในสมั ยเจ้ า ชาย Borivoj แห่ งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ ง เป็ นธรรมเนี ยบของ
ประธานาธิบดี ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1819 จนถึ งปัจจุ บัน ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส (St.Vitus Cathedral)
อั นงามสง่ าด้ ว ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิ คในสมั ยศตวรรษที่ 14 นับว่ าเป็ นมหาวิ หารสไตล์ โ กธิ คที่
ใหญ่ที่สุดในกรุ งปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่ เก็ บพระ
GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน BR

ศพของกษั ตริย์ที่สาคัญในอดี ต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ ที่ 1 และ พระเจ้ าแมก
ซิ มิ เ ลี่ ย นที่ 2 เป็ น ต้ น (กรณี มี พิ ธี ภ ายในมหาวิ ห าร อาจไม่ ไ ด้ รั บ อณุ ญ าตให้ เ ข้ า ชม) แล้ ว ชม
พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ซึ่งใช้เป็นที่ ประทั บ
ของเจ้าชายโบฮี เมี ยนทั้ งหลาย นาท่ านเดิ นชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุ บันมี
ร้านขายของที่ ระลึ ก วางจาหน่ายอยู่ มากมาย จากนั้นนาท่ านเดิ นเล่ นบนสะพานชาร์ล (Charles
Bridge) สะพานเก่ า แก่ ข้ามแม่ น้า วั ลตาวา สไตล์ โกธิ คที่ ส ร้างขึ้ นตั้ งแต่ กลางคริสต์ ศ ตวรรษที่ 14
สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรู ปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ต้ังอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดิ นเที่ยวชมประตูเมืองเก่ า “Powder Gate” ขอบเขตเมื องในสมั ยโบราณ, ศาลา
ว่าการเมื องหลังเก่ า (Old town Hall) ที่ สร้า งมาตั้ งแต่ ปี ค.ศ.1338 มี จุดเด่ นคื อ นาฬิกาดารา
ศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง ให้เวลาท่านเดิ นอิสระเดิ น
เล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้ เลื อกซื้อสิ นค้ าพื้นเมื อง เช่น เครื่องแก้ วโบฮี เมี ยหรือเลื อกซื้อสิ นค้ าแบ
รนด์ เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็นต้น

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั

นําท่านเข้าสู่ที่พก
ั NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องมรดกโลกเชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ ยวชมเมื องที่ ได้ ช่ ือว่ าเป็น
เพชรเม็ ดงามแห่ งโบฮี เมี ย เมื องที่ ได้ รับการยกย่องจากองค์ การยู เ นสโก้ ให้ เป็นเมื องมรดกโลกใน
ปรค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ต้ังอยู่ริมสองฝั่ งของแม่น้าวั ลตาวา ความโดดเด่ นของเมื อง
ที่มีอาคารเก่าแก่ต้ังแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้ รับการอนุรักษ์ และขึ้ นทะเบี ยนไว้ ให้เป็นสถานที่
สาคัญแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคารอาหารพื้น เมือ ง (เมนูพิเศษ เป็ ดอบโบฮีเมียนสไตล์
เชค)
นาท่านชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้ นในปีค.ศ.1250
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ถื อเป็นปราสาทที่ ใหญ่ เป็ นอั นดั บ สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มี อายุ เก่ าแก่ กว่ า
700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้า ฝั่ งตรงข้ ามเป็นย่านเมื อง
เก่ า คลาสสิ ค Senete Square และโบสถ์ เก่ า กลางเมื อง หลั งจากนั้ นนาท่ านออกเดิ นทางสู่ เ มือ ง
ซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองที่ เป็นบ้ านเกิ ดของนักดนตรีเอก “วู ล์ฟกั ง อมาดิ
อุส โมสาร์ท” ที่มีช่ อ
ื เสียงก้องโลก โดยงเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เยี่ยมชม
เขตเมืองเก่าศิลปะบาโรกที่ต้ังอยู่บนฝั่ งแม่ น้าซัลซาค เมื องซาลส์ บวร์กเคยเป็นที่ ประทั บถาวรของ
อาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิ กที่ สาคั ญยิ่งของบรรดาประเทศที่
ใช้ภ าษาเยอรมั น นาท่ า นชมสวนมิ ราเบลล์ (Mirabel Garden) ซึ่ งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ า ยทา
ภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่ งดั งไปทั่วโลก
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั

นําท่านเข้าสู่ที่พก
ั BEST WESTERN PLUS AMADIA หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – บราติสลาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ ฮัลสตั ท (Hallstatt) หมู่ บ้านมรดกโลกแสนสวยที่ มีอายุ กว่ า 4,500 ปี เป็นเมื องที่
ตั้ งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุ นเขาและป่าสี เขี ยวขจี ที่มีสวยงามราวกั บภาพวาด กล่ าวกั นว่ า
เป็นเมื องที่ โรแมนติ กที่ สุดใน Salzkammergut เขตที่ อยู่บนอั พเพอร์ออสเตรีย และมี ทะเลสาบที่
สวยงามถึ ง 76 แห่ง ออสเตรีย ให้ฉายาเมื องนี้ว่าเป็ นไข่ มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่ มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิ นเที่ ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่งท่ านอยู่ในภวั งค์
แห่งความฝัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูพเิ ศษ ปลาเทร้าท์ จากทะเลสาบฮัลสตั ท
ย่าง)
**ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นจากทะเลสาบ
ฮัลสตัทแทน**
จากนั้นนาเดิ นทางสู่ กรุ งบราติ สลาว่า (Bratislava) เมื องหลวงและเมื องที่ ใหญ่ ที่สุดของประเทศ
สโลวัค (Slovak) ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และ
ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นาท่านชมบรรยากาศของกรุ งบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ต้ังของรัฐสภา
แห่ งสโลวั ก นาท่ า นถ่ า ยรู ปด้ า นนอกคู่กั บ ปราสาทบราติ ส ลาวา (Bratislava Castle) ซึ่ งเป็ น
อาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่ งแม่น้าดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองได้ จากมุมของปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนาท่ านเดิ นเล่ นย่านเมื องเก่ าที่ สวยงามของกรุ งบรา
ติสลาว่า

GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน BR

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พก
ั

นําท่านเข้าสู่ที่พก
ั NH GATE ONE หรือเทียบเท่า

วันที่หก

บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้าดานูบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่ านอิ สระเพื่อช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ เช่น POLO, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SAMSONITE,
,ARMANI, FURLA , GUESS, LACOSTE, COACH, DIESEL , UGG,G STAR RAW, SUPERDRY ,
CONVERSE , ADIDAS ,VERCACE , VANS , PRADA , MICHALE KORS , LONGCHAMP ,GUCCI
และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านเดิ นทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมื องหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ ช่ อ
ื ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้ วยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้ รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่ มุกแห่ง
แม่ น้าดานูบ ”

ชมเมื องที่ ได้ ช่ ือว่ างดงามติ ดอั นดั บ โลกด้ วยทั ศนียภาพบนสองฝั่ งแม่ น้าดานูบ นา

ท่านล่องเรือแม่น้าดานูบอันเลื่ องชื่อ ชมความงามของทิ วทั ศน์และอารยะธรรมของฮั งการีในช่วง
600-800 ปีมาแล้วที่ต้ังเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่ างๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภาซึ่งงดงามเป็นที่ ร่ า ลื อ ด้ ว ยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คบนตั วอาคารประกอบด้ วยยอดสู งถึ ง
365 ยอด นอกจากนี้ ท่านจะได้ ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่ สร้างข้ ามแม่ น้าดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ กทุกชิ้นที่ ใช้ในการสร้างได้ ถูกนามาจาก
ประเทศอังกฤษเช่นกัน
(การล่ องเรือขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุ หนาว น้าในแม่ น้าอาจกลายเป็นน้าแข็ ง
จนไม่ ส ามารถล่ อ งเรื อได้ หรื อ มี เ หตุ ก ารณ์ อ่ ื นๆจนไม่ ส ามารถล่ องเรื อ ได้ ทางบริ ษั ท ขอคื นเงิ น
จานวน 10 ยูโรต่อท่าน)
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เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พก
ั

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พก
ั HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

บู ดาเปสต์ –โบสถ์ แมทเธี ยส - ป้ อมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวง
แหวน - สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็ มไปด้ วยสถาปัตยกรรมโบราณอั นทรงคุณค่ า ถ่ ายรู ปด้ าน
นอกของอาคารพระราชวั งโบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church)
ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุ ฎให้กษั ตริย์มาแล้ วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์ มาจากชื่อกษั ตริย์
แมทเธียส ซึ่งเป็นกษั ตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษั ตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่ งก่ อสร้างที่
งดงามในเมื องหลวงต่ างๆ อี กมากมาย ตั วโบสถ์ สร้างแบบสไตล์ นีโอ-โกธิ ค หลั งคาสลั บสี สวยงาม
อันเป็นจุดเด่ นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถั ดจากโบสถ์ เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้ าสตี เฟ่นที่ 1 พระบรม
รู ปทรงม้ า ผลงานประติ มากรรมที่ งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตั้ งอยู่ทางด้ านหน้า ป้อ มชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสที่ท่านสามารถชมความงามของแม่ น้าดานูบ
ได้ เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮั งกาเรียน จากนั้นนาท่ าน
เดิ นทางข้ ามพรมแดน เช็ก -ออสเตรีย สู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศออสเตรีย
ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(เมนูพเิ ศษ ซุปกุลาซ)
น าท่ า นผ่ า นชม ถ นนสายวงแหวน (Ringstrasse)

ที่ รายล้ อ มไปด้ วยอาคารอั นงดงาม

สถาปั ตยกรรมเก่ า แก่ ผ่ า นชมโรงละครโอเปร่ า ที่ ส ร้ า งขึ้ นในระหว่ า งปี ค.ศ.1863-1869 แต่ ตั ว
อาคารได้ ถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่ อีกครั้งในปีค.ศ.1955 และผ่านชม
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พระราชวังฮอฟเบิรก
์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็น
น าท่ า นผ่ า นชม ถ นนสายวงแหวน (Ringstrasse)

ที่ รายล้ อ มไปด้ วยอาคารอั นงดงาม

สถาปั ตยกรรมเก่ า แก่ ผ่ า นชมโรงละครโอเปร่ า ที่ ส ร้ า งขึ้ นในระหว่ า งปี ค.ศ.1863 -1869 แต่ ตั ว
อาคารได้ ถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่ อีกครั้งในปีค.ศ.1955 และผ่านชม
พระราชวั ง ฮอฟเบิ ร์ ก (Hofburg Palace)

ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม อาคารที่ เ คยเป็ น ที่ ป ระทั บ ของราช

สานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
ได้ เวลาอั นสมควรนาเดิ นทางสู่ ส นามบิ น เพื่อให้ ท่านมี เวลาในการทาการคื นภาษี (Tax Refund)
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
18.35 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR 062

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

10.00 น.

เดิ นทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
ENJOY EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินEVA Air (BR)
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พก
ั 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดีย
่ ว

6 – 13 เมษายน 2566

75,900.-

10,900.-

22 – 29 เมษายน 2566

72,900.-

10,900.-

8 – 15 พฤษภาคม 2566

72,900.-

10,900.-

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 12/ท่าน/ทริป
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทด
ี่ ูแลคณะจากเมืองไทย 24/ท่าน/ทริป
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล***

GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน BR

เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผู้มีสัญชาติไทย
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดิ นทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดื อน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ รับวัคซีน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพร้อมค่ามัดจํา***
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดิ นทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ ๊ปออกเดิ นทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติ ดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ , มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกใน การเดิ นทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดิ นทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดู แล
คณะทัวร์ท้ังหมด

อัตราค่าบริการรวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดิ นทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2.

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ

4.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.

ค่าประกันภัยการเดิ นทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้าหน้าที่)
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ค่าประกันอุบัติเหตุค้ม
ุ ครองในระหว่างการเดิ นทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม
่ เติมกับ
ทางบริษัทได้ **
-

เบีย
้ ประกันเริม
่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

-

เบีย
้ ประกันเริม
่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอ
ี ายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดิ นทาง

2.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่ มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดิ นทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋าเดิ นทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดิ นทาง เป็นต้น
3.

ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษี สนามบิ น ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง

5.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,000.-บาท)

6.

ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ ท้องถิ่น (12 ยูโร/ต่อท่าน)

7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซ
ี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.

การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น

2.

กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดิ นทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้ งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า
ที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึ งเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวี ซ่าได้
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3.

สาหรับผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่
ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

4.

หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุไม่ ต่ากว่า 6 เดื อน โดยนับวันเริ่มเดิ นทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดื อน ผู้เดิ นทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดิ นทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดิ นทางเล่มเก่า
ให้กับทางบริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่ านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
และจานวนหน้าหนังสือเดิ นทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า

5.

ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดิ นทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดิ นทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทได้ สารองที่น่ังพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุ
ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดิ นทาง

2.

หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดื อนเป็นอย่างน้อย

3.

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ
บินกาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ ืนได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมี
ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพ
และร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอิ นสายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นักท่องเที่ ยวหรือ
ตัวแทนจาหน่าย(ผู้มีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิ กที่ บริษัท อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เพื่อเป็นการแจ้ งยกเลิ ก กั บทางบริษั ทอย่ า งเป็นลายลั กษณ์ อัก ษร (ทางบริ ษัทไม่ ข อรั บ ยกเลิ ก การจอง ผ่ า นทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย ต้ องการขอรับเงิ นค่ าบริการคื น นักท่ องเที่ ยวหรือตั วแทนจาหน่าย (ผู้มี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงิ นคื นที่ บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงิ นเข้ าให้ครบถ้ วน โดยมี เงื่ อนไขการคื นเงิ นค่ าบริการ ตาม
“ประกาศคณะกรรมการธุ ร กิ จนํ า เที่ ยวและมั คคุเ ทศก์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดอั ต ราการจ่ า ยเงิ น
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดั งนี้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดิ นทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน ยกเว้ น ค่ าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนาเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”
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4.2 ยกเลิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 15-29 วั น ก่ อ นเดิ น ทาง (ไม่ นั บ วั น เดิ นทาง) คื นเงิ นร้ อ ยละ 50 ของค่ า ทั ว ร์ ท้ั งหมด
ยกเว้ น ค่ า ใช้ จ่า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งเพื่ อการเตรี ยมการนาเที่ ยว ทั้ งหมด เช่ น ค่ า มั ด จาตั๋ ว เครื่ อง ค่ า บริ ก ารแลนด์
ต่างประเทศ เป็นต้น”
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกาหนดด้ านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจาที่น่ังบัตรโดยสารเครื่องบิน การจอง
ที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ เป็นต้น **
4.4 การยกเลิกเดิ นทางกั บกรุ ๊ปที่ ออกเดิ นทางช่วงเทศกาลวั นหยุ ด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจาที่น่งั กับสายการบินและค่ ามั ดจาที่ พัก รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดที่ชาระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดิ นทางที่บริษัทได้ โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดี
คืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยต้ องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45
วั น ก่ อ นการเดิ น ทาง โปรดอ่ า นข้ อ ความให้ ถี่ ถ้ ว นก่ อ นการจองทั ว ร์ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ตั ว ท่ า นเอง ***
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออก หรือ เข้ าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดิ นทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.6 เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดิ นทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขในการยกเลิก
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทาง ไ ม่
ครบตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (20ท่ า นขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิ ด ความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทและผู้ เดิ นทาง
อื่นที่เดิ นทางในคณะเดี ยวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิ ดจากการยกเลิกของท่าน
2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อนการเดิ น ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่ อ ไปแต่ ท้ั ง นี้ ท่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
3. กรณี ย่ ื นวี ซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วี ซ่า ไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชาระค่ าทั วร์หรือมั ดจา
มาแล้ ว ทางบริ ษั ทฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น ค่ า วี ซ่ า และค่ า บริ ก ารยื่ นวี ซ่ า / ค่ า มั ด จ าตั๋ ว
เครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิ น (กรณี ออกตั๋ วเครื่องบิ นแล้ ว) ค่ าส่ วนต่ างในกรณี ที่กรุ ๊ปออกเดิ นทางไม่ ครบตาม
จานวน
4. กรณี วี ซ่ า ผ่ า นแล้ ว แจ้ งยกเลิ ก ก่ อนหรื อ หลั งออกตั๋ ว โดยสาร บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม่ คื นค่ า ทั ว ร์
ทั้งหมด
5. กรณีผู้เดิ นทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้อ งพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตี ยง (Triple Room) ห้องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกั นและ
บางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่ มี อ่ า งอาบน้ า ซึ่ ง ขึ้ นอยู่ กั บ การออกแบบของแต่ ล ะโรงแรมนั้ นๆ และห้ อ งแต่ ล ะห้ องอาจมี ลั ก ษณะ
แตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เชก)
ใช้เวลาทําการอนุมัติวซ
ี ่าประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ย่ น
ื วีซ่า VFS Global (จามจุรสี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รบ
ั ทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครัง้ นี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซา่
ของท่านในครั้งนี*้ *

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดิ นทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทางกลับ และหนังสือเดิ นทาง
จะต้องไม่ชารุ ด (หนังสือเดิ นทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้ วย)
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**ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่ พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํ างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทั นที เพราะการยื่นขอวีซ่า
จะมีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอ
วีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย**
***ในกรณี เ ด็ ก ที่ อ ายุ ต่ า กว่ า 18 ปี หากรู ป ในหน้ า แรกของ
พาสปอร์ต ไม่ ต รงกั บ ในปั จจุ บั น รบกวนทํ า พาสปอร์ต ใหม่ ทาง
สถานทู ต จะไม่ รั บ ยื่ น หากเล่ ม ไม่ ไ ด้ รั บ การอั ป เดทรู ป ให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน***
2. รูปถ่าย รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ

(พื้น

หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดื อนห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดั บ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก และรู ปจะต้องไม่
ซ้ากับวีซ่าเก่าที่เคยมี)

3 หลักฐานการเงิน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง (ผู้สมัครที่มอ
ี ายุ16 ปีขึ้นไปออกค่าใช้จ่ายเองได้)
3.1.1 Bank Statement ออมทรัพย์ของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดิ นทาง ย้อนหลัง 3 เดื อน ที่ออกโดย
ธนาคาร (รบกวนลูกค้าทารายการเดิ นบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่
เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มี
สายเลือดเดี ยวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น ในกรณีของลูกค้าที่ย่ น
ื เกษี ยณอายุ หากให้บุตรออกค่าใช้จ่ายให้
จะต้องเป็นบุ ตรที่เดิ นทางด้ วยเท่านั้น)
3.2.1. ต้องทาเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น
3.2.2 Bank Statement ที่ออกโดยธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดื อนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ปรับยอดเงินใน
บัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า
**ผู้เดินทางที่มอ
ี ายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวและขอ Bank Statement มาด้วย
ทุกท่าน ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรือมีผอ
ู้ อกค่าใช้จ่ายให้ก็ตาม

**สถานทูตไม่รบ
ั พิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน
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ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ
4 หลักฐานการทํางาน
-

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ อ
ื ของผู้เดิ นทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดื อน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดที่ดิน เป็นตัน

-

เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดื อน, วันเริ่มทางาน, วันลางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดื อน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ ย่ น
ื )
นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดื อน ชื่อ-นามสกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ ย่ น
ื )

5เอกสารส่วนตัว
-

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

สูติบัตร(กรณีเด็ กอายุต่ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้ วย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้ วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดิ นทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดี ยว

GQ3VIE-BR001 ENJOY EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน BR

-

กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับ
บุตรที่สถานทูตด้ วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ ยวเท่านั้น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจ้งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศเชก

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้รบ
ั ทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซา่
ของท่านในครั้งนี*้ *
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดิ นทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
4. วัน /เดื อน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
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5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/
ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................................
อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน.................................................................
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้ รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
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เคยได้ ใช้ได้ ต้ังแต่วันที่........................................

ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุ ณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา่ เชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อ่ ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุ ณาระบุช่ อ
ื .................................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….

เงินสด

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดิ นทาง

เงินสด

บัตรเครดิ ต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซ
ี า่ เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มส
ี ่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ
้ ริษัท
เป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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