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จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า สถาปัตยกรรมอั นเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่2
ชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
ปราสาทครุมลอฟ ใหญ่เป็ นอั นดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก
ชมประตูเมืองเก่า ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า

วันเดิ นทาง มีนาคม – เมษายน 2561
วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
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ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิ วนิ ค
(ยูเออี-เยอรมัน)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
04.00 น. เดินทางสู่ เมื อ งมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
08.35 น. เดินทางถึง สนามบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมือ งฟุ สเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีต
ตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทาง
แคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่
กล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
จากนัน้ นาท่านขึน้ สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัย
พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีง่ ดงามมากทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของ
โลก ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สขี าว ตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซ่งึ มี
สีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ล ะฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทีย่ วชมห้องต่างๆ อาทิ
ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใ่ี ช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แม้กระทังราชาการ์
่
ตู น
อย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือ น
สัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม มิ วนิ ค – BMW WORLD – จัตรุ สั มาเรียน – ซาลบูรก์ – ฮัลล์สตัทท์
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)....นาท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรสั มาเรียน ย่าน
เมืองเก่า ที่มสี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะ
โกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ รี ปู แบบคล้ายหัวหอมใหญ่...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ BMW WELT
อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็ม
ดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
ซาลบูรก์ ออสเตรียซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีววิ ทิวทัศน์สวยงาม
เป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่ม ี
ชื่อเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ าซาล
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ซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นาม
ว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาของ The Sound of
Music ภาพยนต์เพลงทีย่ งิ่ ใหญ่ฮอลิว๊ดู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ
ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกั นว่าเป็ นเมืองที่โรแมน
ติกทีส่ ุดใน Salzkammergut เขตทีอ่ ยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรีย
ให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเทีย่ วชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Austria trend salzburg hotel หรือระดับเดียวกัน
สวนมิ ราเบล – บ้านเกิ ดโมสาร์ท – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์
(ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)... นาท่านชม สวนมิ ราเบล ภายในบริเวณวังมิรา
เบล ทีม่ กี ารจัดสวนในสไตล์บาร็อกทีโ่ ด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นทีร่ ะลึก นาท่านข้าม
แม่น้ าซาลส์ซคั สู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั ้ โดดเด่นอยู่บน
เนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนัน้ นาท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้า
ทีร่ ายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ทีต่ งั ้ อยู่ตรงจัตุรสั
กลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จด
ทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ขน้ึ ทะเบียนให้ส่วนที่เป็ นพระราชวังเชิรน์ บรุนน์เมืองนี้ดูๆ
อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไป
หมดทัง้ สิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุง เวีย นนา (Vienna) เมือ งหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ านชมเส้นทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ ทีอ่ นั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวัง ฮอฟเบิ รก์
(Hofburg Palace) ซึ่ง เป็ นกลุ่ ม อาคารที่เ คยเป็ นที่ป ระทับ ของราชส านั ก ฮัป สบู ร์ก มาตัง้ แต่
คริสต์ศ ตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.18731883 เคยถูกใช้เป็ นทีท่ าการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวทีจ่ กั รวรรดิล่ม
สลายลงในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นาท่านถ่ายรูปอนุสาวรียจ์ กั รพรรดิ นีมาเรีย เทเรซ่ า ซึง่
เป็ นราชินีผซู้ ง่ึ ทาให้ออสเตรียมีความเจริญรุง่ เรืองมากทีส่ ุดในยุคทีท่ ่านขึน้ ครองราช จากนัน้ เชิญช๊อปปิ้ ง
สินค้าเครือ่ งแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer
,สินค้าเสือ้ แฟชันวั
่ ยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ใน
ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน
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เวียนนา – พระราชวังเชิ นบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – เชสกี้ ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)... นาท่านเข้าชม พระราชวังเชิ นบรุนน์ ตัง้ อยู่ใน
กรุ ง เวีย นนาประเทศออสเตรีย ในอดีต เป็ น ที่ป ระทับ ของจัก รพรรดิแ ห่ ง ราชวงศ์ ฮ ับ ส์บู ร์ก ตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ
Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่ งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ภายใน
อุทยานเคยเป็ นที่ตงั ้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั ได้รบั การประกาศให้เป็ น
มรดกโลก และเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
**อิ สระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีก
มากมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
(Cesky Krumlov) เทีย่ วชมเมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1992 เมืองนี้ตงั ้ อยู่รมิ สองฝั ง่ ของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีม่ อี าคารเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคกลาง
กว่า 300 หลัง ได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่น
อีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนิน
เขา คดเคีย้ วเหมือนรูปตัว S จนทาให้ภูมทิ ศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ าทีก่ าลังจะร่วงหล่นจากขัว้
นอกจากนี้บา้ นเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – ประตูเมืองเก่า – อิ สระช้อปปิ้ ง
(เชค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)...นาพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามาบน ปราสาทครุม ลอฟ ถือ เป็ นปราสาทที่ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน เทีย่ วชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุง
ปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยู่รมิ สองฟากฝั ง่ แม่น้ าวัลตาวา ผ่านชม
ทิว ทัศ น์ ธ รรมชาติท่แี สนงดงามตลอดสองข้า งทาง กรุง ปร๊า กเป็ น เมือ งหลวงและเมือ งใหญ่ ท่ีสุ ดใน
สาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย
ปั จจุบนั กรุงปร๊ากได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
(Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338 หาซื้องานศิลปะจากศิลปิ นอิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ ง
เครื่อ งแก้ ว โบฮีเ มีย นคริส ตัล ที่ม ีช่ือ เสีย งของสาธารณะรัฐ เชค อิส ระให้ท่ า นได้ม ีเ วลาช้ อ ปปิ้ งใน
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ห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ ใน Palladium
Shopping Mall
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิ กาดาราศาสตร์
(เชค-ยูเออี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)...นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่ งกรุงปร๊าก
ปราสาททีใ่ หญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตงั ้ อยู่บน
เนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าวัลตาวา ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทาเนียบ
ประธานาธิบดี นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซง่ึ สร้างอย่างงดงามใน
รูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์
ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั ้นนักบุญ 26
องค์ ตลอดแนวสะพาน น าท่ า นไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิ ก าดาราศาสตร์โ บราณ
คู่บา้ นคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK
140 (บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
23.50 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK 376
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

*******************************************
มีนาคม – เมษายน 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง
45,900
45,900
45,900
45,900

20-27 มีนาคม
16-23 เมษายน
24 เมษายน – 1 พฤษภาคม
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียง
43,900
43,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
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ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
8
ค่าแปลเอกสารยืน่ ขอวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่าน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศ
ภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
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5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่ างท่ อ งเที่ยวนี้ ห ากท่ า นไม่ใ ช้บริก ารใดๆ ไม่ว่ าจะบางส่ ว นหรือ ทัง้ หมด ถือ ว่ าท่ านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุ อนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่อ งเที่ยวพร้อ มคณะตาม
รายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษัทไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้

1.
2.
3.
4.

5.
6.

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง, อัตรา
เงินเดือ นในปั จจุบนั , วันเดือ นปี ท่เี ริม่ ท างานกับบริษัท นี้ และช่ว งเวลาที่ขอลางาน เพื่อ เดิน ทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีท่ีเ ป็ น เจ้า ของกิจ การ ขอใบทะเบีย นการค้า และหนั ง สื อ รับ รองที่ ค ัด ไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น พร้อ ม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่ม
ทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ
ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา
**สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชีกระแสรายวัน**
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กรณีท่บี ริษัทของท่านเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือ จาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดย
ทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ง
ได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจาก
ทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่ าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น สถิตใิ น
นามของบริษทั
การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการ
ขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

