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Eastern Europe Classic
ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 6 วัน 3 คืน

บินตรงไม่เหนื่ อย ไม่ต้องลางานยาวๆ
เที่ยว 3 ประเทศชิวๆ นัง่ รถไม่ไกล
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
โดยสายการบิน

** บินตรงสู่กรุงเวียนนา **
บริ ษัทฯ นำท่ ำนสัมผัสกับเส้ นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ ออสเตรี ย สำธำรณรั ฐสโลวัคและฮังกำรี นำ
ท่ ำนเดินทำงสู่เมืองต่ ำงๆ ที่งดงำมดังนี ้
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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เวียนนา

บราติสลาวา
เอสเตอร์ กอม

เซนเทนเดร้
บูดาเปสต์

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรี ย อดีตอำณำจักใหญ่ ที่มีเสน่ ห์ทั้งทำงด้ ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติที่งดงำมและเป็ นที่ ตั้งของพระรำชวังเชิ ร์นบรุ นที่มีชื่อเสี ยงมำกที่สุดของนครเวียนนำและสะท้ อนถึง
ควำมงดงำมมัง่ คั่งของประเทศออสเตรี ยในอดีต
นครหลวงแห่ งสำธำรณรั ฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่ นำ้ ดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ ใหญ่ ที่สุดของประเทศ
สโลวัค
เมืองหลวงดั้งเดิมเก่ ำแก่ ของฮั งกำรี ในช่ วงคริ สต์ ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์และศูนย์ กลำง
ของศำสนำคริ สต์ นิกำยโรมันคำทอลิกมำกว่ ำ 1,000 ปี ได้ รับสมญำว่ ำ “รำชิ นีแห่ งดำนูบ” อีกเมืองหนึ่ง เมือง
ที่สวยงำมด้ วยสถำปั ตยกรรมและธรรมชำติของสำยนำ้ และเต็มไปด้ วยเรื่ องรำวประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมอัน
น่ ำสนใจ
เมืองท่ องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่ นำ้ ดำนูบ ตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลที่ตั้งอยู่ทำงตอนกลำงของประเทศ
เมืองเล็กๆ น่ ำรั ก เมืองนีไ้ ด้ รับฉำยำว่ ำเป็ นเมืองศิลปิ น
เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี ดินแดนแสนงำมของแม่ นำ้ ดำนูบ ชมเมืองเก่ ำบูดำและเมืองชมถนนเส้ นที่
สวยงำมที่สุดของเมืองบูดำเปสต์ พร้ อมชมนครที่สวยงำมด้ วยสถำปั ตยกรรมอันลำ้ ค่ ำ ริ มสองฝั่ งแม่ นำ้ ดำนูบ
ใหม่ พร้ อมล่ องเรื อชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค

กาหนดการเดินทาง

8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ สายการบินอี วี เอ แอร์
เคาน์ เตอร์ R เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเช็คอินและสัมภาระ

วันทีส่ อง
02.20 น.

เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-เอสเตอร์ กอม-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวเี อแอร์
เทีย่ วบินที่ BR 061
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ
450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรี ยและ
ฮังการี เมืองนี้ ต้ งั อยูห่ ่างจากกรุ งเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร นาท่านนัง่ รถผ่านชม รัฐสภา,มหาวิทยาลัยโรง

08.35 น.
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

ละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่ องจากเมืองนี้เคยตกอยูใ่ ต้อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรี ย ฮังการี
เยอรมัน จึงมีชื่อเรี ยกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี ) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์
บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ) นาท่านเข้าชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่ง
ปราสาทนี้เป็ นอาคารทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยูบ่ นเนินเขาร็ อกกี้ฮิลล์ ริ มฝั่งแม่น้ าดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่ งเคยถูกเพลิงไหม้เสี ยหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเรื่ อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งใน
ปี 1956-1964 ซึ่ งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ พร้อมทั้งเข้าชม
โบสถ์ เซ้ นต์ มาร์ ติน St.Martin’s Cathedral หรื อ Crown Church หรื อเรี ยกว่าโบสถ์มงกุฏเนื่องจากรู ปทรง
การก่อสร้าง โบสถ์น้ ีถือเป็ นโบสถ์แห่งนิกายโรมันคาทอลิค ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1863 ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่
ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของเมืองบราติสลาวา ภายในก่อสร้างด้วยหิ นอ่อนและยังเป็ นที่เก็บร่ างกายของนักบุญ
เซ้นต์จอห์นตั้งแต่ช่วงสมัยศตวรรษที่ 7
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฮังการี ผ่านเข้าสู่ เมืองเอสเตอร์ กอม (Esztergom) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็ นที่ประทับ
ของกษัตริ ยแ์ ละศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่ งเรื องและล่ม
สลายมาหลายต่อหลายครั้ง นาท่านเที่ยวชมเมืองเอสเตอร์ กอม ที่ได้รับสมญาว่า “ราชิ นีแห่งดานูบ” อีกเมือง
หนึ่ง เนื่ องจาก ตั้งอยูใ่ นลุ่มน้ าดานูบ เป็ นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมและธรรมชาติของสายน้ า และเต็ม
ไปด้วยเรื่ องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ เป็ นที่ต้ งั ของศาสนสถานหลายแห่ง นาท่านเข้าสู่ เขต
เมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายรู ปภายนอก มหาวิหาร
เอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรื ออีกชื่อคือ “มหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิ ลิกา้ ” ศาสนสถานที่ใหญ่
ที่สุดในฮังการี ตัวอาคารในปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวิหารที่ถูกทาลายโดยกองทัพเติร์กใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็ จ จากนั้นเดินข้ามสะพานมาเรี ยวาเลเรี ย หรื อ
สะพานแห่งการรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์ กอมกับเมืองสตูร์โรโวของสโลวัก ชม
ทัศนียภาพของสองประเทศได้จากบนสะพาน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest
เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็ นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่
เปสต์ออกจากกันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็ นที่มาของเมืองบูดาเปสต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดัง 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์ –เซนเทนเดร้ -บูดาเปสต์ (ฮังการี )
รับประทานอาหารที่โรงแรม
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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เทีย่ ง
บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ต้ งั
อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ แม่น้ าสายสาคัญที่มีความยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีประชากรประมาณ 25,000
คน ตัวเมืองตั้งอยูใ่ นมณฑลเปสต์ มณฑลที่ต้ งั อยูท่ างตอนกลางของประเทศ และอยูห่ ่างจากกรุ งบูดาเปสต์
ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็ นเมืองศิลปิ นเพราะเป็ นเมืองที่เหล่า
บรรดาศิลปิ นแขนงต่างๆ ไปอยูอ่ าศัยและเปิ ดบ้านของตนจาหน่ายงานศิลปะ ทั้งภาพเขียนงานปักผ้า เซรามิค
ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบูดาเปสต์ นาท่าน ล่องเรือแม่ น้าดานูบ แม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศ
ฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรี ยงรายสอง
ฝั่งแม่น้ าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่ อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของ
โลก จากนั้นนาท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ" ด้วยความงดงาม
ของสายน้ าที่คนั่ แบ่งเมืองเป็ นสองฝั่ง ร่ องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยูภ่ ายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อนั น่าหลงใหลที่
ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สงั่ สมมาแต่ครั้งบรรพกาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมือง
บูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่า ริ มสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ถ่ายรู ป ณ ฮีโร่ สแควร์
หรื ออนุ เสาวรี ยจ์ ตั ุรัสวีรชน ซึ่ งเป็ นอนุ เสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี
แห่งชัยชนะของฮังกาเรี ยน เสาสู งตระหง่านของอนุสาวรี ยเ์ ป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อเทวทูตกาเบรี ยล อันเป็ น
สัญลักษณ์ของคริ สตจักรคาทอลิก รอบเสาสู งเป็ นที่ต้ งั ของรู ปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้ง
อาณาจักรฮังการี ข้ ึนเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้ อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึ่ง
สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน สร้างขึ้นไว้เพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้ สี ยสละชีพจากการรุ กรานของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวย
ที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการี
ริ มแม่น้ าดานูบที่งดงามตรึ งตาตรึ งใจ (ท่านสามารถเลือกชาระค่าขึ้นชมวิวได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์ หาก
มีเวลา) นาท่านถ่ายรู ปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอสั Matthias Church ซึ่ งโบสถ์น้ ีเคยใช้จดั พิธีสวมมงกุฎ
ให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริ ยแ์ มทธิอสั ซึ่งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ ทรงพระ
ปรี ชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริ ง สิ่ งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้น
มากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่ งโบสถ์น้ ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
เรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งชมแม่น้ าดานูบแม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคาร
รัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรี ยงรายสองฝั่งแม่น้ าดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่
เสื่ อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก มีเวลาให้ท่านเล่นชมเมือง
พร้อมเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ จากเมือบูดาเปสต์ (เพือ่ ความสะดวกในการเดินเล่ นชมเมืองและเลือก
ซื้อสิ นค้ า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย)
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สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

บูดาเปสต์ (ฮังการี )-ปาร์ นดอร์ ฟเอ๊ าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศออสเตรี ย โดยผ่านเข้าสู่ เมืองพาร์ นดอร์ ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) นาท่านสู่ ปาร์ นดอร์ ฟเอ๊าท์เล็ต อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง แม็คอาเธอร์ เกลนดีไซเนอร์ เอ๊าท์ เล็ต McArthur
Glen Designer Outlet เอ๊ าท์เล็ตแห่ งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งใหญ่ มีร้านค้ ามากกว่า
120 ร้ าน สิ นค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ
ของตกแต่งบ้าน สิ นค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin
Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma,
Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็ นต้น และอื่นๆ
อีกมากมายที่ต่างนาสิ นค้ามาลดราคา (เอ๊ าท์เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิตย์ ) ** เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้ า
ให้ ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางผ่านถนน
สายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุ งเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ อัน
งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ าที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคย
เป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.
1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์ , สวนสเตร๊ าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น และให้ท่านได้มีเวลาเลือก
ซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมจากย่านถนนคนเดินของตัวเมืองเวียนนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า
เวียนนา-สนามบิน (ออสเตรี ย)
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นาท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์ บรุ นน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั
สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลาย
รู ปแบบทั้งบาร็ อคและร็ อคโคโค หรื อศิลปะประยุกต์จากทางเอเซี ย และยังมีเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ต่างๆ
ประดับอยูอ่ ย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้า
โยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ าริ ในการสร้างให้มีความหรู หราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ ซายส์ของฝรั่งเศสเป็ น
พระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสี ยหายจากการทาสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมา
ใหม่โดยสถาปนิกประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็ จสมบูรณ์ในสมัย
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กลางวัน
บ่ าย
18.35 น.

วันที่หก
10.00 น.

จักรพรรดินีมาเรี ย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้ มีหอ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สี ที่โดดเด่น
คือสี เหลืองซึ่ งเป็ นสี สัญลักษณ์แห่งความเรื องโรจน์ของระบอบราชาธิ ปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ ก ทาให้
เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ รอบถนนวงแหวน อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่ า ศาลาว่าการ
นครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ก่อนนาท่านเดินทางสู่ สนามบินพร้อมทารี ฟันด์ภาษี
ออกเดินทางจากกรุ งเวียนนา โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ เทีย่ วบินที่ BR 062
บินตรงกลับสู่ ประเทศไทย
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีป่ ิ ดโดยมิได้ รับแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า บริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่อนื่ ๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าเดินทาง

8-13 ก.ย. / 20-25 ต.ค. / 3-8 พ.ย. / 17-22 พ.ย.2561

Eastern Europe Classic
(ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 6 วัน/BR)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
ท่านที่มีตวั๋ โดยสารอยูแ่ ล้วประสงค์จะเดินทางไปกับ
คณะ ท่านละ

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

8-13 ก.ย.61

20-25 ต.ค.61

36,900
4,900

38,900
6,900

3-8 พ.ย. / 1722 พ.ย.2561
35,500
4,900

18,900

20,900

17,900

“OPEN YOUR EYES WITH US”

GRAND TRAVEL
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310
TEL:0-2539-3681-2
FAX:0-2539-3682 HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334
WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM
TAT. LICENSE: 11/08616
EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM ,
INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM

**ไม่ รวมค่ าบริการด้ านวีซ่าและค่ าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่ าทิปคนขับและค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ก่อนเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนา้ มัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***






หมายเหตุ
อัตราค่ าเดินทางนีต้ ้ องมีจานวนผู้โดยสารทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ จานวนไม่ ต่ากว่า 25 ท่าน ไม่ มีราคาเด็ก และจะต้ องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ ทนั ที
อัตราค่ าเดินทางและตั๋วโดยสารนีเ้ ป็ นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่ สามารถขอ
รีฟันด์ หรือคืนเงินได้ ทุกกรณี
กรณีท่านทีม่ ีตั๋วของสายการบินอืน่ หรือร่ วมเดินทางโดยไม่ ใช้ ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์ กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าเนื่องจากมีการ
เกีย่ วข้ องกับการยืน่ วีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่ สามารถยืน่ วีซ่าพร้ อมคณะได้
การดาเนินการขอวีซ่าจะต้ องใช้ เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนั้นจึงขอความร่ วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การยืน่ ขอวีซ่าให้ ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ทั้งนีเ้ พือ่ เป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซ่า

อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุ งเทพฯ-เวียนนา-กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม, ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่ งเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 7 พ.ย.
2560 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรื ออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
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อัตรานี้ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้นและค่ าบริการด้ านเอกสาร ชาระเพิม่ ท่านละ 2,900 บาท (พร้ อมค่ าทัวร์ ก่อนเดินทาง)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้ าทัวร์ ชาระเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
(พร้ อมค่ าทัวร์ ก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรื อหากต้องการการบริ การยก
กระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรี ยกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
 ค่าอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรื ออื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหว่างทัวร์ )
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรื อประกันสุ ขภาพหรื อประกันวาตภัยหรื อเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนื อจากประกัน
อุบตั ิเหตุที่ทางบริ ษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้ อประกันเพิ่มเติมได้
การชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรี ยกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่ วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริ ษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนั้นบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน
ทั้งหมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรี ยกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่า
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ โดยสารแล้ว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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o กรณี ที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู ้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ่ งจะรับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี เที่ยวบินล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่ วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสู บบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุ ขภาพของคนส่ วนรวม
o กรณี ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทั้งปี หรื อกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะ
เข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรื อ
คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริ ษทั supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรื อ เหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์ , คริ สมาสต์หรื อปี ใหม่ ซึ่ งเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3
เตียงเดี่ยว แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้ องแยกเป็ น
1 ห้ องคู่และ 1 ห้ องเดี่ยว กรณีทมี่ า 3 ท่ าน
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2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฮังการี )
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วันทาการ
- ผู้ยนื่ คาร้ องขอวีซ่าทุกท่ าน จะต้ องมาแสดงตัวด้ วยตัวท่านเองเพือ่ ถ่ ายรู ป และสแกนนิว้ มือ ทีส่ ถานทูตหรือศูนย์ ยนื่ วีซ่า
ของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้ องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ า และไม่ สามารถยืนยันได้ หากไม่ มีการทา
นัดหมายไว้ ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ เพือ่ ทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ ได้ ให้ เอกสารทีค่ รบถ้ วน แล้วนาเอกสารมาแนบยืน่ เพิม่ เติมในวันนัดหมายยืน่ และหากมี
ค่ าใช้ จ่ายในการถ่ ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ ายรู ปเพิ่มเติมใดๆ ผู้สมัครจะต้ องเป็ นผู้ชาระค่ าใช้ จ่ายนั้นๆ ด้ วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
“OPEN YOUR EYES WITH US”
สถานทูตง่ายยิง่ “ขึเปิ
น้ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
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o หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง
- หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
- หากท่านเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่ องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
- ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ
o รู ปถ่ ายสี ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รู ป เน้ นหน้ า (ขนาดรู ปหน้ าเท่ ากับใน
หนังสื อเดินทาง)
- ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่า
- รู ปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่ หมวกหรื อ
- เครื่ องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่ คอนแท็กเลนส์ชนิดสี หรื อบิ๊กอายส์ **
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
o สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่ า 15 ปี
- ใช้สาเนาสู ติบตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสู ติ
บัตรด้วยและกรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่ อได้ ท้งั เบอร์ ที่ทางาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ ีการเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสื อรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่ งชี้การมีอาชี พและมีรายได้ ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้ าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริ ษทั ที่ทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น อายุของการออกหนังสื อไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ ง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
อายุของการออกหนังสื อไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยืน่ วีซ่า
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรื อ สาเนากรมพัฒนาธุ รกิจการค้า หรื อ สาเนาหนังสื อรับรองความ
เป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็ นแม่ บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสู ติบตั รบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสื อ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว่ ่างงาน ไม่ มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชี้ แจงโดยหนังสื อหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญาติใกล้ชิด (กรณี น้ ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสื บได้ หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสื อรับรองทางการศึกษา จากโรงเรี ยนหรื อจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริ ง)
o หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ส่วนตัวแสดงชื่ อเจ้ าของบัญชี ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุด
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี หากมีการต่อเล่มให้แนบบัญชี เล่มเก่าพร้อม
ถ่ายสาเนาหน้าชื่อบัญชีมาด้วย
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”
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- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุ ด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยืน่ วีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสื อหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริ ง
อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรื อเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณี มีเงินฝากในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุ ณาแสดงสาเนาสมุดบัญชี อื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชี เงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณี รับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสื อรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่ วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม
หากมีการเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสื อรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพือ่ แสดงให้ เห็นว่ ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ค่ าใช้ จ่ายได้ อย่ างไม่ เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา
o กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา
โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริ งจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ ง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
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*** หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณี มีการขอใช้หนังสื อเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริ ษทั ทัวร์ ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณี ท่านที่ตอ้ งใช้หนังสื อเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสื อเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนั้น
จะต้องมายืน่ เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทาง
ภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยืน่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรื อไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ งยืน่ คาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยนื่ หรื อ
สถานทูตขออนุญาตเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุ ณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรี ยบร้อย
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1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. กรณี ท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................

4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์บา้ น ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์ ..............................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่ อภายใน (ถ้ ามี)

.................................

กรณี ศึกษาอยู่ กรุ ณาแจ้งระดับชั้นหรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (กรณี ที่เคยให้ระบุวนั ที่)
ตั้งแต่วนั ที่
..............................
ถึงวันที่
..............................
รวม
........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรื อไม่
ไม่เคย
เคย
กรณี ที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ตัวเอง
มีผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณี ที่มีผสู ้ นับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

“OPEN YOUR EYES WITH US”

GRAND TRAVEL
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310
TEL:0-2539-3681-2
FAX:0-2539-3682 HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334
WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM
TAT. LICENSE: 11/08616
EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM ,
INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”

