เยอรมัน ออสเตรีย เชค8 วัน
มิวนิ คปราสาทนอยชวานสไตน์ซาลส์บรู ก์ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
พระราชวังเชิ นบรุนน์ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิ กาดาราศาสตร์
เชสกี# ครุมลอฟพิเศษ!! ขาหมูตน้ ตํารับเยอรมันและเป็ ดโบฮีเมี.ยน
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วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน# 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที.ยวบินที. EK 373
( บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)

วันที.สอง ดูไบ–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิ ค

(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น.
03.30 น.

เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
เดินทางสู เ่ มื องมิ วนิ คประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์เทียวบินทีEK53( บริ การอาหาร
และเครื องดืมบนเครื องบิน)
07.10น.
เดินทางถึงสนามบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่
เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีตัง7 อยู ส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง7 แต่ยุคโรมันทีใช้เมืองนี7เป็ น
จุ ด แวะพักขนถ่ายสิ น ค้า และซื7 อ ขายเกลื อมาแต่โบราณ เมื องทีตัง7 อยู ท่ างแคว้นบาวาเรี ย ตอนใต้ของเยอรมนี ติ ด
ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นทีกล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางทีเต็มไปด้วยความ
เขียวขจีของขุนเขา
เที.ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั7นนําท่านขึ7นสู ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึงเป็ นปราสาทตัง7 อยู ใ่ น
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุ ดวิกที 2แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีงดงามมากทีสุ ดอีก
แห่งหนึ งของโลก ตัวปราสาทตัง7 อยู บ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง7 อยู ก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนี7เพิงได้รับขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริ ยล์ ุ ดวิกที 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน,
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใช้
ี ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทังราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาํ ลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
คํา.
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ NH MunchenMesse หรื อระดับเดียวกัน

วันที.สาม มิวนิ ค- จัตุรสั มาเรียน–ซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท(เยอรมัน-ออสเตรีย)
เช้า

เที.ยง

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่บ ริ เ วณ จัตุ ร สั มาเรี ย น ย่า นเมื อ งเก่า ทีมี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทสํี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่
พระทีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั7นนําท่านเดินทางสู เ่ มื องซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนิ นภู เขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นําท่านชมสวนมิ ราเบล ให้ทา่ นเก็บ
บันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึก อีกทัง7 ทีนียังเป็ นสถานทีถ่ายทําของ TheSoundofMusicภาพยนต์เพลงทียิงใหญ่ฮอ
ลิวูด๊ จากนั7นนําท่านข้ามแม่นํ7าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีตัง7 โดดเด่น
อยูบ่ นเนิ นเหนื อเมืองเก่า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมเมืองซาลบูรก์ ทีมีชือเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึงได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ7นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยู เนสโกในปี ค.ศ.
1997 ซาลส์บวร์กตัง7 อยูบ่ นฝังแม่นํ7าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
เอกในศตวรรษที 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (WolfgangAmadeusMozart) นําท่านชมบ้านเลขที. 9ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าทีรายเรียงอยู ส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของ
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คํา.

ซาลส์บวร์ก ทีตัง7 อยู ต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเทียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึงเป็ นส่วนทีเป็ นมรดกโลก
ยูเนสโก้ จดทะเบียนเมือปี ค.ศ.1996 ซึงก็เป็ นปี เดียวทีขึ7นทะเบียนให้สว่ นทีเป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมืองนี7ดูๆ อะไรก็
โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของทีระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง7 สิ7น
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันที.ส.ี

ฮัลล์สตัทท์- เวียนนา –ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ฮ่ ลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู บ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีตัง7 อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุ ดในSalzkammergutเขตทีอยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรีย
ให้ฉ ายาเมื อ งนี7 ว่า เป็ น ไข่มุ ก แห่ง ออสเตรี ย และเป็ น พื7 น ทีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน

เที.ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนํ าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย ผ่า นชมเส้น ทางธรรมชาติ ข องทิ ว เขาสู ง และพื7 น ทีอัน เขีย วชอุ ่ม ของป่ าไม้แ ห่ง ออสเตรี ย ผ่า นชม
พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ งเป็ นกลุ ม่ อาคารทีเคยเป็ นทีประทับของราชสํานักฮัปสบู ร์ก มาตัง7 แต่
คริ สต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที 20,ตึกรัฐสภา ซึงสร้างขึ7นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถู กใช้
เป็ นทีทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวทีจักรวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั7งที 1 ปี
ค.ศ.1918นําท่านถ่ายรู ปอนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรียเทเรซ่า ซึงเป็ นราชินีผูซ้ ึงทําให้ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื อง
มากทีสุ ดในยุ คทีท่านขึ7นครองราชจากนั7นนําท่านเดินทางสู ่ยา่ น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ ง
เวียนนา ถนนสายนี7เป็ นถนนการค้าใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้
พบกับโรงละครหรื อโอเปร่ าเฮ้า ส์ นํ าท่านถ่ายรู ปกับ วิ หารเซนต์สตี เฟน(St.Stephen’s Cathedral) วิ หารทีตัง7
ตระหง่านอยูก่ ลางกรุ งเก่าเวียนนา เป็ นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื7องสีสนั สวยงาม
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

คํา.

(ออสเตรีย)

วันที.หา้ เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet- เชสกี# ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชมพระราชวังเชิ นบรุนน์ ตัง7 อยู ใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดีต เป็ น ทีประทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์บู ร์ ก ตั7ง แต่ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย JohannBernhardFischervonErlach และ NicolausPacassi เป็ นสถานทีรวบรวมผลงานทาง
ศิ ล ปะการตกแต่ง ชั7น เยียมจํา นวนมาก ภายในอุ ท ยานเคยเป็ น ทีตั7ง ของสวนสัต ว์แ ห่ ง แรกของโลกเมื อ พ.ศ.
2295 ปั จจุ บั น ได้รั บ การประกาศให้เ ป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที ท่ อ งเที ยวที มี ชื อเสี ย งมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ยนําท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen DesignerOutletinParndorf (หากโปรแกรม
ตรงกับอาทิ ตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิ สระช้อปปิ# งที. McArthurGlen Designer Outlet
Salzburg)ให้เวลาท่า นได้อิส ระช้อ ปปิ7 งสิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGOBOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVINKLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอืนๆอีกมากมาย **อิ สระอาหารกลางวันเพื. อความสะดวกในการท่องเที. ยว**จากนั7นนําท่านเดินทางสู เ่ มือง
มรดกโลก เพชรนํ7างามแห่งโบฮีเมียทีเมื องเชสกี# ครุมลอฟ(CeskyKrumlov) เทียวชมเมื องทีได้รับการยกย่องจาก
องค์การยู เนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี7ตงั7 อยู ร่ ิ มสองฝังของแม่นํ7าวัลตาวา ความโดดเด่นของ
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เมืองทีมีอาคารเก่าแก่ตงั7 แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ7นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึ ง
ของโลก จุ ดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี7 คือมีแม่นํ7าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตาม
เนิ นเขา คดเคี7ยวเหมือนรู ปตัว S จนทําให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดนํ7าทีกําลังจะร่วงหล่นจากขัว7 นอกจากนี7
บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

คํา.

วันที.หก ปราสาทครุมลอฟ–กรุงปร๊าก–อิสระช้อปปิ# ง
เช้า

เที.ยง

คํา.

(เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาททีใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ทา่ นเดินเทียวชมเมือง
โบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั7นนําท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตัง7 อยู ร่ ิ มสองฟากฝัง แม่นํ7าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติทแสนงดงามตลอดสองข้
ี
างทาง กรุ ง
ปร๊ ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย
และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุ บนั กรุ งปร๊ ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันที.เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก–โบสถ์เซนต์ไวตัส–สะพานชาร์ลส์ - นาฬิ กาดาราศาสตร์

(เชค-ยูเออี)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู ่ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาททีใหญ่ทสุี ดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ7นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี7ตงั7 อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นํ7าวัลตาวาในอดีตเป็ น
ทีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุ บนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิ บดี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิ ค สร้างขึ7นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบู รณ์ในปี ค.ศ.
1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
รู ป ปั7 นนั ก บุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นํ า ท่า นไปชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิ กาดาราศาสตร์ โบราณ
คู บ่ า้ นคู เ่ มืองของกรุ งปร๊ ากสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
15.30 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที EK140
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
00.20 น. เดินทางถึ งดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลียนเครื อง

วันที.แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที.ยวบินที. EK 376
( บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
03.30 น.

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง7 นี7ข7 ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

มกราคม
29 ม.ค.-5 ก.พ.
2562
กุมภาพันธ์
12-19 /
2562
17-24 ก.พ.
มีนาคม 12-19 / 19-26 /
2562
26 มี.ค.-2 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตํา. กว่า
6 ปี (ไม่มีเตียง)

พักเดี.ยว

47,900 45,900 10,000
47,900 45,900 10,000
47,900 45,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื.อท่านทําการซื#อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื.อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี# รวม
ค่าตัว| เครื องบินชัน7 ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิทธิ}ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี สามารถเ
ข้าพักทีเมืองนั7นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
ค่าอาหารตามทีระบุ ในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี# ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ.ม 7% ภาษี หกั ณ ที.จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่านํ7าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ. น (2 ยูโรx 6วัน = 12ยูโร)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ. น(2 ยูโรx 3วัน =6ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
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เงื.อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงิ นมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 2
วัน)
2. ชําระยอดส่วนทีเหลือทัง7 หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต้องการออกตัว| โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ต่ า่ งจังหวัด) เพือมายืนวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุ กครั7ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ}ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ7น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ7นไป คืนมัดจําทัง7 หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื7องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทัง7 หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั7 หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั7 หมด
6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ}เรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ7นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต(วี ซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ7นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัว| เครื องบินหรื อค่าตัว| เครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ} ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ7นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ}ทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื องจากรายการทัวร์น7 ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ} การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ}ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง7 หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทัง7 หมด
5. สําหรับที. นงั . LONG LEG หรื อที. นงั . บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที. มีคุณสมบัติตามที. สาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื. อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ื. น
ได้อย่างรวดเร็วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ท.ี นงั . LONG LEG ขึ# นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที. สาย
การบินตอนเวลาที.เช็ คอินเท่านัน#
6. โรงแรมที.พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื. องปรับอากาศเนื. องจากเป็ นภูมิประเทศที. มีอากาศเย็ น และห้องพัก
3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมี การจัดเป็ น 2 เตี ยง และ SOFA BEDซึ. งขึ# นอยู่กบั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรม
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เอกสารเบื#องต้นในการขอยื.นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื.น 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ# วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที.นดั หมาย
(เอกสารและขัน# ตอนการยื.นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี.ยนแปลงได้ โปรด
สอบถามกับเจ้าหน้าที.อีกครัง# เพื.อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื.อยื.นวีซ่า)
1.พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าทีเคย
มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้ นควรนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5×2 นิว(แบบหน้าใหญ่) จํ านวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั(นและมีอายุไม่เกิน
6เดือนไม่มีรอยเลอะของหมึกพิมพ์หรือรอยยับใดๆ)

3.สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาสู ติบตั ร
(ในกรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 18 ปี ) /สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามี)
4.หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน# โดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุ บนั , วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนี7และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั7นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.กรณี ท.ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที. คดั ไว้ไม่เกิน 3เดือน (90 วัน)
พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง6เดือน
6. สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน(นับจากวันปั จจุ บนั ) หากมียอดเดือนกระโดด ต้องขอ
Statement ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื. นวีซ่าควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ
และมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 6หลักเพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและ
สามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือกลับสู ภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
6.1ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง(บุ คคลทีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พีน้อง ที
สามารถสื บความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั7น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิมเติม คือBank Guaranteeทีออกจากทาง
ธนาคารเท่านั7น ระบุ ชือเจ้าของบัญชี (บุ คคลทีออกค่าใช้จา่ ย) และระบุ บชือผู เ้ ดินทาง ต้องสะกดชือ– นามสกุล ให้ตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยืนวีซา่
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6.2 กรณี ท.ีบริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง7 หมด
นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ย
และการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุ รายชือผู เ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนี7ในจดหมายด้วย
กรณี ท.ีเป็ นนักเรียน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั7น
7.กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมโดยทีบิดา
มารดาและบุ ตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถู กต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื. นวีซ่า พร้อมเซ็นชื. อในใบคําร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที. สถานทูต
8.การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั7งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง7 นี7บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
9.กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ}ในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรื องวีซา่ ของท่านเนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
10.เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง7 หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุ โดยทัง7 หมด

** เอกสารประกอบการยื.นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน# และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ.มเติมขัน# ตํา. ฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม- เติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือ- นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือ- ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือ- ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชื-อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื-อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ- กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ- ยู่ปัจจุบนั ทีส- ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื-อตัว นามสกุล ทีอ- ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจ
ปกครอง/ดู แล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
............
สถานทีท- ํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ- ยู่ทีท- ํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท- ํางาน..........................................โทรสารที-ทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื-น.....................................จํ านวน..................................
แหล่งที-มา........................................................................................................................................................
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
สถานภาพ
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ชื-อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื-อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื-อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ- กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ- คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ- ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที.- .........................................ถึงวันที.- ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือ- การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที- หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
โปรดระบุ ชื-อ-นามสกุล............................................

มีผูอ้ ื-นออกให้
ทีอ- ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย- วข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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