Promotion EK / 9D

รหัสโปรแกรม : 9528 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คาร์โลวี่วารี่
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เวียนนา – พระราชวังเชิรน์ บรุน – SHOPPING OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
16.00น.

20.35 น.
วันที่สอง
07.10 น.

กรุงเทพฯ-มิวนิค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 / EK053
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0005-0330 *.*.*.
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.) นาท่านนั่งรถบัส
ท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้น
เท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงาม
ของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…

เที่ยง
บ่าย

ที่พัก
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาว
มิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของ
โอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
*.*.*. อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย *.*.*.
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ซาลบูร์ก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศ
ใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า
สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก
นาท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจาเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะ
ก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
ใด นาท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997
ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท ….นาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะ
เก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า
4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับ
กับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ
ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่
สวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่

ยาวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992
*.*.*. อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
*.*.*. ในกรณีที่เป็นช่วงแฟร์ หรือ งานสาคัญๆ ของเมืองจะทาการย้ายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*.
วันที่สี่
เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ - ปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยน
มือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้าวัลตาวา
นาท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล ROZMBERK จน
กลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล
SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพิลเซ่น เมืองเบียร์ของประเทศเชค
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY) (298 กม.) ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าเทปล่า
เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่ร้อน

ค่า

ที่พัก

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม เมืองน้าแร่ เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย
ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติและมี
บ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัด
แสดงสายน้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษที่ทาจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น
เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การ
เดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของ
เซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมียน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้
ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา
เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การ
ยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่
DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

ที่พัก
วันที่หก
เช้า

ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้า
วัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของ
คณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่
อยู่คนละฝั่งแม่น้า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่
ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคาร
ต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ
อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสาคัญๆ
มากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหา
วิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบ
โกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะ
ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตาวาสัญลักษณ์ที่สาคัญของปรากที่
สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขาย
ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมภายนอกของปราสาท
แห่งบาติสลาว่า ….
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและค่า *.*.*.
IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า
เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม
อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
นาท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับ
สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่าง
สวยงาม

นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวา
รอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่

เที่ยง
บ่าย
ค่า

ที่พัก
วันที่เจ็ด
เช้า

ที่พัก
วันที่แปด
เช้า
14.40 น.
วันที่เก้า
12.05 น.

ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาท
ฮอฟบวร์ก
*.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่ *.*.*.
นาท่านสู่ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูก ณ OUTLET ตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่า เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งที่ OUTLET อย่างเต็มที่ *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (196 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมือง
เก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคาว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีส
แห่งตะวันออก
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์
เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง
อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้
จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงาม
หลายอาคาร นาท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้าดานูบ

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมทัง้ เก็บสัมภาระ…นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
(เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 1440-2305 *.*.*.
สนามบินสุวรรณภูมิ
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….
**********************

***ร ้านค ้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย ้ายเมืองทีเ่ ข ้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนัน
้ มีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข ้าพักเมืองทีใ่ กล ้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ
ั ทีท
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
4. กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 20.- วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
5. เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
อากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….

อัตราค่าใช้จ่าย :

วันที่เดินทาง
27 ธ.ค. - 4 ม.ค.
28 ธ.ค. - 5 ม.ค.//29 ธ.ค. - 6 ม.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

54,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

11,500.-

** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา 30,000 บาท
ภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด ถือว่าท่านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO CANCEL)

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบินและที่นงั ่ บนเครือ่ งบิน
1. ทางบริษทั ฯ ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถ
เปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้
ทีน่ งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้



กรณียกเลิกการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 2,000 - 20,000 บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้น ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าค่าตัวเครื
๋ ่องบินและค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดิ นทางไม่
ครบตามจานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้
เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษ ทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น

 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ,
อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และ
ประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้าน
การเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เยอรมนี *** ยืน่ วีซา่ เดีย่ วแสดงตนทีส่ ถานทูตเยอรมนี ในทุกกรณี***
ใช ้เวลาทาการอนุมัตวิ ซ
ี า่ นับจากวันยืน
่ โดยประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว ้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุดในวันยืน
่
วีซา่ หนังสือเดินทางต ้องนาส่งเข ้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการ
ยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
้ ทีร่ ูปถ่าย
จานวน 2 ใบ ห ้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้ ห ้ามสวมแว่นตา หรือเครือ
่ งประดับ ,
ต ้องไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ **แนะนาให ้ลูกค ้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ หาก
จาเป็ น**
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
- เจ ้าของกิจการ 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
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- กรณีเป็ นนั กเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท ้ายทีล
่ ก
ู ค ้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน
่ ต ้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าทัวร์ด ้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***

• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
• หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต ้องรับรองค่าใช ้จ่ายให ้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทาง
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
่ ธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
- ทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือ
สถานทูตด ้วย
7. กรณีลก
ู ค ้าเคยมีวซ
ี า่ เชงเก ้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาเนาหน ้าวีซา่ เชงเก ้นแนบมาด ้วย
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + ชาระเงิน
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ ............................................................................................................................................................
E-Mail Address ..................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณียังศึกษาอยู่ ชื่ อสถานศึกษาและทีอ่ ยู่ / เบอร์ โทร.
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี ชื่ อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................

