กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

กันยำยน

13-20 ก.ย. / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2561

47,900

ตุลำคม

9-16 ต.ค. /10-17 ต.ค./16-23 ต.ค./
19-26 ต.ค./20-27 ต.ค. 2561

47,900

พฤศจิกำยน

13-20 พ.ย./28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

45,900

ธันวำคม

3-10 ธ.ค. 2561

45,900

วันแรก

กรุงเทพฯ

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทำงสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

21.25 น.

(ไทย)

วันที่สอง

ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - มิวนิ ค

00.50 น.
04.00 น.

คำ่

เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ เมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนำมบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่าน
เดินทางสู ่ เมื องฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่
ใช้เมื องนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้ อขายเกลื อมาแต่โบราณ เมื องที่ตัง้ อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของ
เยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่
เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านขึ้นสู ่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยู ่
ในเทื อกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมาก
ที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของ
แม่น้าพอลลัท เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่
ซึ่งมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน,
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้
จาลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ NH Munchen Messe หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สำม

มิวนิ ค - จัตุรสั มำเรียน – ซำลบูรก์ - ฮัลล์สตัทท์

เช้ำ

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู บ่ ริ เวณ จัตุรสั มำเรียน ย่านเมื องเก่า ที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซำลบูรก์ ออสเตรี ยซึ่งตัง้ อยูท่ างทิศใต้
ของสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิ วทัศน์สวยงามเป็ นเอกลัก ษณ์ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับ
ทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชมเมื องซาลส์บวร์ก ที่มีช่ ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่งได้รับการอนุ รั กษ์ไว้
เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทื อกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
เอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานที่ถ่ายทา
ของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวดู๊

08.35 น.

เที่ยง

(ยูเออี-เยอรมัน)

(เยอรมัน-ออสเตรีย)

คำ่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว
กันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76
แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สวนมิรำเบล - บ้ำนเกิดโมสำร์ท - เวียนนำ - ถนนคำร์นท์เนอร์

เช้ำ

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม สวนมิรำเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มีการจัด
สวนในสไตล์บาร็ อกที่โด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สูย่ า่ นเมื อง
เก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็ นซาลส์บวร์ก ที่ตัง้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า ต่อจากนั้นนาท่าน
ชมบ้ำนเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะ
แวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตัง้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื อง เดินเที่ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโม
สาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ นึ ทะเบียนให้สว่ นที่เป็ น
พระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่าง
ก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้น
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาเดิ นทางโดยรถโค้ชสู ่ก รุงเวี ยนนำ (Vienna) เมื องหลวงของ
ประเทศออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้ นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่านชม
พระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบู ร์ก มาตัง้ แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคย
ถู ก ใช้เ ป็ นที่ ท าการของสภาจัก รวรรดิ อ อสโตร-ฮัง กาเรี ยนมาก่อ นจนถึ ง คราวที่ จัก รวรรดิ ล ่ม สลายลงใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นาท่านถ่ายรู ปอนุสำวรียจ์ กั รพรรดินีมำเรีย เทเรซ่ำ ซึ่งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึงทาให้
ออสเตรี ยมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุดในยุคที่ทา่ นขึ้นครองราช จากนั้นเชิญช๊อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องแก้วสวาร็ อฟสกี้
หรื อสินค้านานาชนิ ด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ ่นทันสมัย เช่น
Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคำร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุ งเวียนนา
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

เที่ยง

คำ่

(ออสเตรีย)

วันที่หำ้

เวียนนำ - พระรำชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)

เช้ำ

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม พระรำชวังเชินบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนา
ประเทศออสเตรี ย ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก ตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวม
ผลงานทางศิ ล ปะการตกแต่ง ชัน้ เยี่ ยมจานวนมาก ภายในอุท ยานเคยเป็ นที่ ตัง้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลก
เมื่ อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนั ได้รับการประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยงมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย นาท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หำก
โปรแกรมตรงกับ อำทิ ต ย์ข อสงวนสิ ท ธ์ใ นกำรสลับ โปรแกรมไปอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ McArthurGlen
Designer Outlet Salzburg) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI,

คำ่

BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE
, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่ นๆอีก มากมาย **อิ ส ระอำหำรกลำงวัน เพื่ อ ควำมสะดวกในกำร
ท่องเที่ยว** จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มื องมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky
Krumlov) เที่ยวชมเมื องที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมื องนี้
ตัง้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมื องที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการ
อนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมื องนี้ คื อมีแม่น้าวัลตา
วาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ ง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมื อนรู ปตัว S จนทาให้ภูมิทศั น์
ของตัวเมื องเหมื อนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้ บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก

ปรำสำทครุมลอฟ – กรุงปร๊ำก – ประตูเมืองเก่ำ - อิสระช้อปปิ้ ง

เช้ำ

คำ่

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาพาทุ ก ท่านชมวิ วทิ วทัศ น์ของเมื องแบบพาโนรามาบน
ปรำสำทครุมลอฟ ถื อเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ทา่ น
เดิน เที่ยวชมเมื องโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊ำก ของ สำธำรณรัฐเชค เมื อง
แห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ ีแสนงดงามตลอดสองข้าง
ทาง กรุ งปร๊ ากเป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจัก รโบราณ คื อ
อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมประตูเมืองเก่ำ “Powder Gate” ขอบเขตเมื องในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมื องหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 หาซื้ องานศิ ลปะจากศิลปิ น
อิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วโบฮีเมียนคริ สตัลที่มีช่ ื อเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ทา่ นได้มีเวลาช้
อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมอื่ นๆ ใน Palladium
Shopping Mall
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพำนชำร์ลส์ - นำฬิกำดำรำศำสตร์

เที่ยง

(เชค)

(เชค-ยูเออี)
เช้ำ

15.55 น.
23.50 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก ปราสาทที่ใหญ่ท่ ีสุด
ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา
ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์
เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิ ลปะกอธิ ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพำนชำร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นำฬิกำดำรำศำสตร์ เป็ นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มื องของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทำงถึง ดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่แปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

13.15 น.

(ยูเออี-ไทย)

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
อัตรำค่ำบริกำร
เด็ก (อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่ำนละ
เพิ่มท่ำนละ

2,000
10,000

บำท
บำท

กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทัวร์และรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทำงบริษทั ถือว่ำท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษทั
อัตรำนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป)
อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณีตอ้ งกำรใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บำท

เงื่อนไขในกำรจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณำชำระเงินมัดจำท่ำนละ 21,000 บำท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ ัง LONG LEG หรื อที่นั่งบริ เวณทางออกฉุ ก เฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ ว
ในกรณี เกิดเหตุฉุ กเฉิ น และอานาจในการให้ท่ ี นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าที่ สายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสำรเบื้องต้นในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร ผูเ้ ดินทำงต้องมำ
สแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่นดั หมำย (เอกสำรและขัน้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำแต่ละ

สถำนทูตมีควำมต่ำงกันและอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่อีกครัง้ เพื่อควำม
ถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่ำ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

พำสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุ ไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมี วีซา่ ในกลุม่ เชง
เก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิ วีซา่
รูปถ่ำยสี ขนำด 2 นิ้ ว(แบบหน้ำใหญ่) จำนวน 2 ใบ (ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนในปัจจุ บนั , วัน
เดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่ว งเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดิ นทางไปยุ โรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ หลังครบ
กาหนด
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
สำเนำสมุดบัญชี เงิ นฝำก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดื อน (นับจากวันปัจจุ บนั ในวันที่ย่ ื นวีซา่ ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของ
เงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทาง
และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถำนฑูตไม่รบั พิจำรณำบัญชี กระแสรำยวัน**
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางให้กบั ผู เ้ ดิ นทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อผู ้
เดิ นทาง และเหตุผลที่จดั การเดิ นทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึ กษำ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ เี ด็ กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตร
จะต้อ งไปยื่ นเรื่ องแสดงความจ านงค์ใ นการอนุ ญ าตให้บุ ต รเดิ นทางไปกับ อี ก ท่า นหนึ่ งได้ ณ ที่ ว่า การอ าเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติ พ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดิ นทาง
การบิดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตาม อาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึ งแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิ เสธวี ซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง หากสถานทูตมี ก ารสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่ มเติ มทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยู ใ่ นดุ ลพิ นิจของสถานฑู ตฯ
เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษัท
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดิ นทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึ งสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้
** เอกสำรประกอบกำรยื่ นวี ซ่ำเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น และทำงบริ ษทั ไม่มีนโยบำยรับแปลเอกสำร หำกท่ำนต้องกำร
ให้ทำงเรำดำเนิ นกำรแปลเอกสำรให้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บำท **

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกน
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน )
ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง

[ภาษาไทย]……………………………………………………………………………….
1. นามสกุล
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………................................................................
2. นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..............................................

3. ชือ่ ตัว
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………..
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด………………………………………………………………………………………...
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)

…………………………………………………………………………………………….
6. ประเทศที่
เกิด……………………………………………………………………………………………………..
7. สัญชาติปัจจุบนั ไทย
8. เพศ

9. สถานภาพ

.สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………………

ชาย

หญิง
โสด
หย่า

แต่งงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอกชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์

…………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………
………

11. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้ อ

……………………………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………………
……….
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ............................................ อีเมล

……………………………………………………
12. อาชีพปั จจุบนั ...........................................................................................................................................
13. ชือ่ บริษทั หรือร้านค้า ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ ยู่ของสถาบันศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………….
…………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………
14. วีซ่าเชงเกนทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ทผี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ) เมษายน 2014

ไม่เคย

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
มีผอู้ ่นื ออกให้(ญาติ/บริษทั /องค์กร )

ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

กรุณาระบุชอ่ื ......................................................

…………………………………………………..….

สิง่ ทีช่ ว่ ยในการดารงชีพ
เงินสด

สิง่ ทีช่ ว่ ยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ่ กั ทีม่ ผี จู้ ดั หาให้

ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผอู้ อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุการอนุม ัติวีซ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต
ิ้
เกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น

่ น
ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว

ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียง
ุ ต ัวกลางและคอยบริการอานวยความ

สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

