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ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ
ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี

โดยสายการบิน
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงสวยในยุโรปตะวันออก อำทิ ออสเตรีย ฮังกำรี และสโลวัค นำท่ำน
เดินทำงสู่เมืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
เวียนนา
และ

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมี ่ เี สน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี

ธรรมชำติทงี ่ ดงำม
บูดาเปสต์
เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี ดินแดนแสนงำมของแม่น้ ำดำนูบ ชมเมืองเก่ำบูดำและเมืองชมถนนเส้นที ่
สวยงำมทีส่ ุดของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ ำค่ำ ริมสองฝั ง่ แม่น้ ำ
ดำนูบ ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค
บราติ สลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ุดของ
ประเทศสโลวัค

กาหนดการเดินทาง
3

09-14 ก.พ.2560 กรุป๊ เดียวเท่านัน้ !!
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วันแรก
18.00 น.
20.50 น.
23.59 น.
วันที ส่ อง
02.45 น.
06.30 น.
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กรุงเทพฯ

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น
กาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้ าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR835
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
โดฮา- เวียนนา (ออสเตรีย) –พระราชวังเชิ รน์ บรุนน์ -ช้อปปิ้ งปาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ท

นาท่ านออกเดิ นทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิ นกาต้ าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR189
เดิ นทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝั นของนักท่องเทีย่ วอีก
มากมายทีต่ ่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติก ผ่านชมความงามของอาคารสาคัญๆ อาทิ
อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นย่าน
ใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ทีม่ รี า้ นค้านานาชนิด และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของวิหารเซนต์
สตีเฟ่ น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค นาท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชริ นน์ บรุนน์
พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ ี
การตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย
และยังมีเครือ่ งเรือนเครือ่ งใช้ต่างๆ ประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านช้อปปิ้ ง ปาร์นดอร์ฟ แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (Parndorf McArthur Glen
Designer Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เอ๊าท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และ
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ช่อื ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือก
มากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย (เอ๊าท์
เล็ท ปิ ดทุกวันอาทิ ตย์)
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าหรืออิ สระท่องเที่ยวของท่าน อาหารคา่ อิ สระตาม
อัธยาศัย)
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Arion City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
เวียนนา-บราติ สลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
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นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่
แม่น้ าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากร
หนาแน่นทีส่ ุดในภูมภิ าค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตัง้ อยูบ่ นสองฝั ง่
แม่น้ าดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่างจากกรุงเวียนนา
เพียง 50 กิโลเมตร
นาท่านนังชมเมื
่
องบราติสลาวา รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจาก
เมืองนี้เคยตกอยูใ่ ต้อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีช่อื เรีย กในภาษาอื่นๆ
มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและ
ภาษาอังกฤษ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองหลวงของประเทศฮังการี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสู่เมืองทีม่ แี ม่น้ าดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็ นเมือง
เก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันก่อนทีจ่ ะรวมกันในภายหลังอันเป็ นทีม่ าของเมืองบูดาเปสต์
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Golden Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ช่อื ว่า "ไข่มกุ แห่งแม่น้ าดานูบ" ด้วยความงดงาม
ของสายน้ าทีค่ นแบ่
ั ่ งเมืองเป็ นสองฝั ง่ ร่องรอยของอดีตเมือ่ ครัง้ อยูภ่ ายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่หอ์ นั น่า
หลงใหลทีผ่ สานไปกับความงดงามทางศิลปะทีส่ งสมมาแต่
ั่
ครัง้ บรรพกาล ชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ุดของ
เมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้าค่าริมสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ นาท่านขึน้ ชม
ป้ อมปราการ Fisherman’s Bastion จุดชมวิวทีส่ วยงามริมฝั ง่ แม่น้ า ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905 โดย
กลุ่มชาวประมง
ฮังกาเรียน สร้างขึน้ ไว้เพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผูเ้ สียสละชีพจากการรุกรานของมอง
โกล บนป้ อมแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาทีส่ วยทีส่ ุด สามารถชมความงามของแม่น้ าดานูบ
ได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีรมิ แม่น้าดานูบทีง่ ดงามตรึงตาตรึงใจ
จากนัน้ นาท่านเข้าชม โบสถ์แมทธิ อสั Matthias Church ซึง่ โบสถ์น้เี คยใช้จดั พิธสี วมมงกุฎให้กษัตริย์
มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชา
สามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถอื ว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาอย่างแท้จริง สิง่ ก่อสร้างทีง่ ดงามเกิดขึน้
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มากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึง่ โบสถ์น้ไี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
เรียบร้อยแล้ว และนาท่านสู่ยา่ นใจกลางเมืองทีร่ า้ นค้ามากมาย ให้ท่านเดินเล่นเลือกชมสินค้าต่าง ๆ
อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ฮโี ร่สแควร์ ชมลานฮีโร่สแควร์ สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ทีม่ อี นุสาวรียแ์ ห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตัง้ ตระหง่านอยูก่ ลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรียแ์ ห่งนี้สร้างขึน้ เพื่อ
เฉลิมฉลองการก่อตัง้ อาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ ป็ นทีต่ งั ้ ของรูป
หล่อเทวทูตเกเบรียล อันเป็ นสัญลักษณ์ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกทีเ่ ป็ นดังหลั
่ กของอาณาจักรฮังการี
รอบเสาสูงเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่ ่วมกันก่อตัง้ อาณาจักรฮังการีขน้ึ เมือ่ คริสต
ศวรรษที่ 9
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าดานูบ แม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของ
อาคารรัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั ง่ แม่น้ าดานู บ มนต์
เสน่หท์ ไ่ี ม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Golden Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์-เอสเตอร์กอม-เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง
หลวงดัง้ เดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยแ์ ละ
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุง่ เรืองและล่มสลายมาหลาย
ต่อหลายครัง้ นาท่านเทีย่ วชมเมืองเอสเตอร์กอม ทีไ่ ด้รบั สมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมืองหนึ่ง
เนื่องจาก ตัง้ อยูใ่ นลุ่มน้ าดานูบ เป็ นเมืองทีส่ วยงามด้วยสถาปั ตยกรรมและธรรมชาติของสายน้ า และเต็ม
ไปด้วยเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ เป็ นทีต่ งั ้ ของศาสนสถานหลายแห่ง นาท่านเข้าสู่
เขตเมืองเก่า ทีอ่ าคารบ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างสวยงาม เข้าชม มหาวิ หารเอสเตอร์กอม
(Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหารเซนต์อดาลเบิรต
์ บาสิลกิ า้ ” ศาสนสถานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ฮังการี ตัวอาคารในปั จจุบนั ถูกสร้างขึน้ เพื่อทดแทนวิหารทีถ่ ูกทาลายโดยกองทัพเติรก์ ในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนัน้ เดินข้ามสะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ สะพาน
แห่งการรอคอย ทีใ่ ช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอมกับเมืองสตูรโ์ รโวของสโลวัก ชม
ทัศนียภาพของสองประเทศได้จากบนสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ าดานูบ แม่น้ าสายสาคัญทีม่ คี วามยาวเป็ นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มี
ประชากรประมาณ 25,000 คน ตัวเมืองตัง้ อยูใ่ นมณฑลเปสต์ มณฑลทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนกลางของประเทศ
และอยูห่ ่าง จากกรุงบูดาเปสต์ ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองนี้ได้รบั ฉายาว่าเป็ น
เมืองศิลปิ นเพราะ เป็ นเมืองทีเ่ หล่าบรรดาศิลปิ นแขนงต่างๆ ไปอยูอ่ าศัยและเปิ ดบ้านของตนจาหน่ าย
งานศิลปะ ทัง้ ภาพเขียน งานปั กผ้า เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัว
เมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.15 น.

ออกเดิ นทางจากกรุงบูดาเปสต์ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR202

วันทีห่ ก

โดฮา-กรุงเทพฯ

01.25 น.
03.05 น.
13.20 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
นาท่ านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR836
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมี
ผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

09-14 ก.พ.2560 กรุป๊ เดียวเท่านัน้ !!

ยุโรปตะวันออก (ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี) 6 วัน / QR

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่านละ

ราคาทัวร์รวมตั ๋ว

34,900
5,500

**ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 2,700 บาท // ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
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หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ า
เนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-เวียนนา // บูดาเปสต์-โดฮา






กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครองเพียง 500,000 บาท
ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
09 ก.ย.2559

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น ท่านละ 2,700 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป่ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่





มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่ หรือกรณีสายการบินขึน้ อัตราค่าน้ามันใน
ภายหลัง
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจาก
ประกันอุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

การชาระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 25,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการ

คืนเงินทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 25,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
3

TOUR5358
Thaifly Travel Co., Ltd.
Bangkok office 589/84 Central City Tower,15th Floor, Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok
10260 Thailand Tel. (662) 7138992 Fax. (662) 713 8902 E-mai: Tour@thaifly.com
TAT License No. 11/5301

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจนในเรื่อง
การสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ

วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าว
ให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า
หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะ
ไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ
3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่ม ี
อ่างอาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
1.
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฮังการี) ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของ
สถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้ องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่
มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
ดังนัน้ บริ ษทั ฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมเบอร์โทร.ทัง้ ที่ ทางาน
และบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่ แนบมาพร้อมกันนี้ ส่วนเอกสาร
เกี่ยวกับด้านการทางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ
ที่ เป็ นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สาเนาบัตร
ข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทัง้ ที่ ทานและมือถือเป็ นส่วนสาคัญเช่นกัน กรณี มีการติ ดต่อกลับ
จากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้งให้ครบถ้วนและสามารถติ ดต่อได้ **
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ ากว่า

6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะ
ไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนา

สูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
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o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท
่ างานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด

การเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน,พร้อมระบุวนั ลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า
เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวนั ลาหยุด
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส

พร้อมแสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควร
คัดหนังสือชีแ้ จงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ
(กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และ

ปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนา
หน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้ว
ยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ
3

TOUR5358
Thaifly Travel Co., Ltd.
Bangkok office 589/84 Central City Tower,15th Floor, Bangna-Trad Rd.,Bangna Bangkok
10260 Thailand Tel. (662) 7138992 Fax. (662) 713 8902 E-mai: Tour@thaifly.com
TAT License No. 11/5301

ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ
ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจา เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชย
ค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ น
ผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม
่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่
ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ

....... โสด .......

แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน .......

หย่า

....... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
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วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ....................
.................................

โทรศัพท์บา้ น ................................. โทรศัพท์มือถื อ

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)

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

7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่

........ ไม่เคย

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

........ เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
รวม

........... วัน

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