อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก
10 วัน 7 คืน
เดินทาง มิถุนายน – กรกฎาคม 63
เกาะเวนิส | โรวินจ์ | โอพาเทีย| อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ | ซาเกรบ | กราซ | เวียนนา | เชสกี ้ ครุมลอฟ | คาร์โลวี วารี | ปราก

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

57,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้
วันที่ 3. เมสเตร้ – โรวินจ์ – โอพาเทีย
วันที่ 4. โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกร็บ
วันที่ 5. ซาเกร็บ – กราซ – ช้อปปิ ้ง – เวียนนา
วันที่ 6. เวียนนา – เชสกี ้ ครุมลอฟ – เชสกี ้ บูดาโจวิค
วันที่ 7. เชสกี ้ บูดาโจวิค – มาเรียนส์เก ลาซเน – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 8. ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก
วันที่ 9. ปราก – สนามบิน
วันที่ 10. ดูไบ – กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้
03.30 น.
06.55 น.
09.05 น.
13.25 น.

2

ออกเดินทางสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 377
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 135
ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
ตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่ านล่ องเรือ ผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิ ส สู่เกาะเวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venezia)
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี
ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเว
นิส จากนัน้ นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต
เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษ
ชื่อ ดังที่ เคยเดิ น ผ่ านสะพานนี ้ม าเเล้วคื อ คาสโนว่ านั่น เอง น าท่ า นถ่ า ยรู ป บริเวณ จั ตุ รัส ซานมาร์โค (St.Mark’s Square)
ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสน
โรแมนติกแห่งนีต้ ามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส , เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ ้งสินค้าของที่
ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นา หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการ
มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (สปาเก็ตตีห้ มึกดา) จากนั้นเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่ Venice Mestre
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมสเตร้ – โรวินจ์ – โอพาเทีย
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ (Rovinj) ประเทศโครเอเชีย เมืองแสนสวยชายทะเลที่ตงั้ อยู่บนแหลมอีสเตรีย มีลกั ษณะเป็ นเกาะ
ที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเพื่ออานวยความสะดวกต่อการเดินทาง เมืองโรวินจ์นนั้ เคยถูกปกครองโดย
ชาวเวเนเชียน จึงทาให้สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนีม้ ีกลิ่นอายคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็ นอย่างมาก จึงได้สมญานามว่า
"เวนิซแห่งโครเอเชีย"
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ อูเฟเมียร์ (St. Euphemia) แลนมาร์คสาคัญของเมืองแห่งนีท้ ่ตี งั้ อยู่บนเนินเขา เป็ นสไตล์บาโรก
และมียอดสูงตระหง่าน ถึง 61 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในแคว้นอีสเตรีย นาท่านเดินชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกราม
บ้านช่อง ที่ตงั้ เรียงรายเป็ นตรอกซอยแคบๆ และที่พืน้ ทางเดินนั้นถูกปูดว้ ยหินอย่างสวยงามและคลาสสิค จากนัน้ นาท่านออก
เดินทางสู่เมืองโอพาเทีย (Opatija) เมืองที่ได้รบั สมญาณามว่าเป็ น “ไข่มุขแห่งทะเลอาเดรียติค ” มีบา้ นพักตากอากาศสไตล์
ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง แวะถ่ายรู ปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็ นรูปปั้นหญิง
สาวที่งดงามโดยมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่หข์ องบ้า นพักริมชายฝั่ งทะเลที่สดุ แสนโร
แมนติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า

อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก 10D 7N BY EK

[GQ3VCE-EK003]

วันที่ 4 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกร็บ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งนีม้ ีพืน้ ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223
ตารางกิโลเมตรเป็ นพืน้ ที่ป่าและพืน้ นา้ ครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึ ง 16 แห่งที่มีความ
งดงามแตกต่างกัน นาท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่
ทะเลสาบเป็ นน้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร*** ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ดุ ในอุทยาน
แห่งนี ้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้ สู่ทะเลสาบชัน้ บนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงาม
และความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็ นต้น นาท่านเดิน
ชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ท่เี ชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip จุดชมนา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในอุทยานมี
ความสูงถึง 70 เมตร

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางมาที่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วย
เสน่หแ์ ละมนต์ขลัง ซาเกรบเป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 11 ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย
ทาให้สามารถติด ต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางกั บทะเลอาเดรีย ติกได้อย่ างดี และเป็ นศูน ย์กลางการขนส่ ง
อุตสาหกรรม และสถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ของเมืองนีก้ ็เป็ นพืน้ ฐานที่ทาให้ซาเกรบเป็ นศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
ยังเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การบริหาร และเป็ นที่ตงั้ ของกระทรวง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วยปั จจุบนั ชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเหมือนกับชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป ทัง้ การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบก็สะดวกสบาย และนิยมใช้รถราง
เป็ นพาหนะทั่วทั้งเมือง นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บน
ยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม มหาวิหารนีก้ ็ได้รบั การบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-
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โกธิค ดังปั จจุบนั ซึ่งได้รบั อิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 ชมจัตุรสั รูปปั้ นนายพล บาน โจซิฟ เจลาซิค (Ban
Josip Jelacic) ที่ถกู ยกย่องว่าเป็ นวีรบุรุษของประเทศ และบริเวณนีป้ ็ นศูนย์รวมความเจริญตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั จัตรุ สั แห่งนี ้
มีมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 อาคารที่รายรอบจัตรุ สั ที่เก่าแก่ท่สี ดุ ก็ถกู สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 18
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั PANORAMA ZAGREB HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ซาเกรบ – กราซ – ช้อปปิ้ ง – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศออสเตรีย รองจากกรุงเวียนนา ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าเมอร์ (Mur) ใน
อดีตเป็ นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติรก์ เป็ นศูนย์กลางของสถาปั ตยกรรมต่างๆ
จากทุกสมัย ทัง้ โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบาโรก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่สร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ. 1585 ในปั จจุบนั ยังคงอนุรกั ษ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์มาก เนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นัน้ เมืองนี ้
ไม่ค่อยโดนผลกระทบมากนัก ต่อมาในปี ค.ศ. ตัวเมืองเก่าของกราซได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี
และในปี 2003 ก็ได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปอีกด้วย นาท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) เขต
มรดกโลกซึ่งเป็ นศูนย์รวมของบ้านเรือนโบราณกว่า 1,000 เข้าชมวิหารกราซ (Graz Cathedral) ภายนอกของวิหารถูกตกแต่ง
ให้ดูเรียบง่าย แต่เมื่อเข้ามาชมบริเวณภายในนัน้ ถูกตกแต่งอย่างโอ่อ่า อลังการ ด้วยสไตล์บาโรก และมีออร์แกนขนาดใหญ่มีท่อ
จานวนมากถึง 5,345 ท่อ และวิหารแห่งนีเ้ ป็ นที่ประทับของบิชอบแห่งกราซ – เซคเคา (Bishop of Graz-Seckau)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,
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ค่า
่ กั
ทีพ

NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของออสเตรีย
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั AZIMUT VIENNA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เวียนนา – เชสกี้ ครุ มลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามที่มีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร
โอเปร่า ที่สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863 - 1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทาลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดใหม่อีก
ครัง้ ในปี ค.ศ.1955, จากนัน้ นาชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่ง
พระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน นาท่านเข้าชมความงดงาม
ของพระราชวั ง เชิ น บรุ น น์ (Schoenbrunn Palace) แห่ ง ราชวงศ์ ฮั บ สบวร์ก ซึ่ ง มี ป ระวัติ ก ารสร้า งมาตั้ง แต่ ก ลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี
ค.ศ. 1744 - 1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) นาชมเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเพชรนา้ งามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ งั้ อยู่รมิ สองฝั่งของแม่นา้ วัล
ตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่
สาคัญแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนาชมบริเวณภายนอกปราสาทครุ มลอฟ (Krumlov Castle) ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1250 ถือ
เป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่น้าวอล
ตา-วา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ นา้ ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

ค่า

6

อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก 10D 7N BY EK

[GQ3VCE-EK003]

่ กั
ทีพ

นาท่านเดินทางไปยังเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice)
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั SPA HOTEL VITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เชสกี้ บูดาโจวิค – มาเรียนส์เก ลาซเน – คาร์โลวี วารี – ปราก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน (Marianske Lazne) ที่มีช่ือเสียงทางด้านบ่อนา้ แร่ นา้ พุรอ้ น ระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง
ของสาธารณรัฐเชก อีกทัง้ ยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "เมืองแห่งสปา" ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา และความสวยงามจากอาคาร
บ้านเรือนรูปทรงเก่าโบราณที่ดคู ลาสสิคให้ความรูถ้ ึงสึกความโรแมนติกและน่าหลงใหล นาท่านชมและถ่ายรูปกับลานน้าพุเต้น
ระบาหรือ ลานน้าพุดนตรี ที่ตงั้ อยู่บริเวณใจกลางเมือง ซึ่งในทุกๆ ชั่วโมงจะเปิ ดเพลงบรรเลงไปพร้อมๆกับการพวยพุ่งของนา้ พุ,
บ่อน้าพุร้อนครีโซวี (Kížový pramen) หรือ ครอสสปริง เป็ นบ่อน้ําพุรอ้ นที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่สี ดุ ที่สดุ ของเมือง โดยบ่อนา้ พุ
ร้อนครีโซวี เป็ นบ่อนา้ พุรอ้ นที่มีธาตุเหล็ก สูง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่านา้ ในบ่อ นั้นยังมีสรรพคุณ ช่วยในเรื่องของการรักษาโรค
โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ดว้ ย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาเดินทางสู่เมือ งคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองแห่ งสปา ที่ ใหญ่ ท่ีสุดของสาธารณรัฐเชก เป็ นเมืองที่ มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็ นศูนย์กลางการบาบัดโรคภัยต่างๆ นาท่านเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทั่วโลกที่
จะมาใช้บ ริก ารรัก ษาสุข ภาพ ตามความเชื่ อ ที่ มี ม าแต่ ส มั ย โบราณ เชิ ญท่ า นทดลองดื่ ม น ้า แร่ ซึ่ ง ต้อ งดื่ ม กั บ แก้ว พิ เศษ
โดยเฉพาะ เป็ น แก้ว พอร์ซ เลนที่ มี ป ากยื่ น ออกมาเหมื อ นกาน ้า เดิ น ทางสู่ ก รุ ง ปราก (Prague) เมื อ งหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งได้รบั สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่ง
อุดรทิศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ
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วันที่ 8 ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

8

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองที่สาคัญและมีความสวยงามไม่แพ้กรุงปราก เนื่องจากเป็ นเหมืองแร่เงิน
ของยุโรปมาตัง้ แต่ยุคกลาง จึงทาให้เมืองนีม้ ีความร่ารวยไม่แพ้กรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่
เก่าแก่ จนได้รบั การจดทะเบียนเข้าเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ 1995 นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์ประจาเมือง
จากทางด้านนอกของโบสถ์เซ็นต์บาบารา (St. Barbara Church) โบสถ์สไตล์โกธิกที่นบั ว่าสวยงาม และสมบูรณ์ท่สี ดุ แห่งหนึ่ง
ของประเทศ ซึ่งได้ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 500 ปี แวะถ่ายรูปด้าน
นอกกับโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานที่ท่แี ปลกที่สดุ ในเมืองนีท้ ่ขี ึน้ ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ท่แี ปลกที่สดุ ในโลก
เนื่องจากโบสถ์นีต้ กแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิน้ และมากกว่า 40,000 คน ทุกอย่างทาขึน้ จากกระดูกทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนากระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผูป้ กครอง
สัญชาติเยอรมันมอบหมายให้ สถาปนิคชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็ นการระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่าง
ระมัดระวัง และสื่อให้เห็นว่าความตายเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งปราก ชมสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่นา้ วัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึน้
ตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้ นโลหะของเหล่านักบุญที่ตงั้ อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์
จากนั้นนาท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town
Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุ เด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทัง้ เมืองเก่า และเมืองใหม่ตามอัธยาศัย เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมบนถนนช้อปปิ ้ งใกล้เมือง
เก่าอย่างจุใจ นาชมด้านนอกปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน
สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1918, มหาวิหารเซนต์วิ
ตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่
ที่สดุ ในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น
พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น, พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ น
หนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของปราสาท ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า เลือก
ซือ้ สินค้าพืน้ เมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็ น
ต้น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
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วันที่ 9 ปราก – สนามบิน
เช้า

15.55 น.
23.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินวาคราฟ ฮาเวล ปราก เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 140
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
03.40 น.
13.15 น.

9

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
คณะเดินทาง 10-19 เม.ย. 2563 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยเทีย่ วบินที่ EK376 เวลา 12.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเริม่ ต้นเพียง
อิตาลี – โครเอเชีย – ออสเตรีย – เชก
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
65,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
65,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

10 – 19 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
65,900

39,100

9,900

09 – 18 มิ.ย. 63

57,900

57,900

57,900

37,100

9,900

14 – 23 ก.ค. 63

59,900

59,900

59,900

36,100

9,900

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

3.
4.
5.
6.
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)

3.
4.
5.
6.
7.
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญ หาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

2.

3.
4.

5.

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ่มี ีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่เี ครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่มี ีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

2.
3.
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีอ อก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

6.

7.

8.
9.

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ห้อ งพั ก แบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้อ งพัก ต่ างประเภทอาจจะไม่ ติ ด กั น และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.
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่ เชงเก้น (เชก)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 10 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือน ก
ั เรียน น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
(พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3 หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูส
้ ม ัครทีม
่ อ
ี ายุ16 ปี
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้ า
ขึน
้ ไปต้องออกค่าใชจ
่ ยเอง (ผูป
้ กครองสามารถโอนเงินให้ครอบคลุมค่าท ัวร์ได้)

ี อมทรัพย์ของธนาคารทัว่ ไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
3.1.1สาเนาสมุดบัญชอ
เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น
ยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อก

ค่าใชจ่้ าย

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ
บ ัญชส
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทร ัพย์ตา่ งๆ

4 หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
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ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
่ นต ัว
5เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )

7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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่ เชงเกนประเทศเชก
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………..
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…
7. สัญชาติปัจจุบัน .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………
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หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .......................................

ถึงวันที่

..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
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17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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