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ปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์สร้างสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก วังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรีย
เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน
โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ ประวัติศาสตร์เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี
ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวย
เมืองแฟรงก์เฟริต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป
DESIGNER OUTLET ROERMOND ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

กำหนดวันเดิ นทำง
ธันวำคม 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
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วันที่สอง ดูไบ – มิ วนิ ค – ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – มิ วนิ ค
(ยูเออี – เยอรมัน)
00.50น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
04.00 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ...เดินทางสู่
เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุค
โรมันทีใ่ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางแคว้น
บาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ น ที่
กล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นาท่านขึน้ สู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซึง่ เป็ นปราสาทตัง้ อยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีง่ ดงามมากทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่ง
ของโลก ตัวปราสาทตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า
200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท เข้ำชมปรำสำท
นอยชวำนสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สขี าว ตัง้ อยู่กลางป่ าเขา
ลาเนาไพร ที่ซ่งึ มีสสี นั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนาน
นามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886
เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แม้ก ระทัง่ ราชาการ์ตู น อย่า ง วอล์ท ดิส นี ย์ ยังได้จ าลองแบบปราสาทแห่ ง นีไ ปเป็ น
ปราสาทในเทพนิ ยาย อัน เปรียบเสมือ นสัญ ลักษณ์ ข องดิส นีย์แ ลนด์ . ..สมควรแก่ เ วลาน าท่ า น
เดินทางสู่เมืองมิวนิค
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม จัตรุ สั มำเรียน – พระรำชวังนิ มเฟนเบิ รก์ – นูเรมเบิ รก์
(เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)....นาท่านมา
เก็บภาพพระรำชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (Nymphenburg Palace) นิม
เฟนเบิร์กเป็ นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้
ริเริม่ สร้างปราสาทคือเฟอร์ดนิ านด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่ง
บาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของ
สถาปนิ ก อากอสติโ นบาเรลลิใ นปี ค.ศ. 1664 หลัง จากทรงมี
พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมลิ เลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่ อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ
อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเ ด้นท์ ฯลฯ.....นาท่านสู่บริเ วณ จัตุรสั มำเรีย น ย่านเมือ งเก่ า ที่ม ี
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สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค,
หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ รี ปู แบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่เมื องนู เรมเบิ ร์ก (Nuremberg) เมือ งที่ได้รบั สมญานามว่าเมือ งแห่งเทพนิยายของ
เยอรมัน หากใครเป็ นคนทีช่ ่นื ชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวัง
แบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหนิ แบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะทีป่ กคลุมขาวโพลนไป
ทัวทั
่ ง้ เมือง ต้องทีน่ ่ีเลยเพราะนู เรมเบิรก์ นัน้ เสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายทีไ่ ด้รบั การรักษาเอาไว้
ได้อย่างสมบูรณ์...จากนัน้ นาท่าน เดินชมเมืองโบราณทีม่ อี ายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้ำท์ฮำล์ โรง
เก็บส่วยภาษีอากรในอดีตทีถ่ อื เป็ นอาคารประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก์ .....จากนัน้
นำท่ ำนชมบริ เวณจัตุรสั กลำงใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง
อันถือเป็ นตลาดนัดคริสต์มาสทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระ
แม่มำเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานทีห่ น้าจัวของโบสถ์
่
พระแม่มาเรีย
ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิม่ เติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระ
ราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตราขึน้ ตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิ
โรมันอัน ศักดิ ์สิทธิ ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der Messe หรือระดับเดียวกัน
โรเธนเบิ รก์ – วูรซ์ เบริ์ ก – แฟรงก์เฟริ ต
(เยอรมัน)
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(6) .....
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์กแห่ งเทำเบอร์ ได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติ
กของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็ นศูนย์กลางเมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์และแนวกาแพงป้ องกันเมืองดัง้ เดิม บ่งบอกถึง
ความรุ่งเรืองของเมืองทีท่ าการค้าไวน์ , โค, กระบือและขนสัตว์
ทีม่ มี าตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรสั ใจกลางเมืองเป็ นที่ตงั ้ ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จา
คอบ อิสระให้ท่านมีเ วลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจาในยุค อัศ วินหรือ ขุนนางเรือ ง
อานาจในยุคกลางหรือเลือกซือ้ สินค้าต่างๆทีผ่ ลิตในเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่เมือง วูรซ์ เบริ์ ก (WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบา
วาเรีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าเมนซึง่ เป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็ นเมือง
ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก.....นาท่านชมความงดงามของเมืองมรดก
โลกเมือ งนี้ โดยเริม่ จาก ศำลำว่ ำกำรเมื อ ง (City Hall) และแวะถ่ ายรูปกับ มหำวิ ห ำรแห่ ง
เมืองวูรซ์ เบริ์ ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี
1040 - 1225 ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโร
มาเนสก์......จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 10
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ซึง่ อดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปั ตยกรรมบาโรก และได้มกี ารบูรณะหลายครัง้ เนื่องจาก
ถูกทาลายจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2......นาท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน
ไฮเดลเบิ รก์ – ปรำสำทไฮเดลเบิ รก์ – แฟรงก์เฟริ ต – จตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9) .....เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิ รก์ (Heideberg)
เมืองนี้มคี วามน่ าสนใจมากทัง้ ในแง่ประวัตศิ าสตร์ของเมือง เป็ นเมืองมรดกโลก และปั จจุบนั ไฮเด
ลเบิรก์ ก็เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากในเรือ่ งของการผ่าตัดหัวใจ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าดีทส่ี ุดในโลก....นาท่านเข้า
ชม ปรำสำทไฮเดลเบิ รก์ ตัง้ อยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเทีย่ วสามารถ
เดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค เมื่อขึน้ ไปอยู่
บนเนินเขาทีต่ งั ้ ของปราสาทจะมีจดุ ชมวิวทีจ่ ะมองลงไปดูตวั เมืองเก่าไฮเดลเบิรก์ และยังเห็นแม่น้ า
เนคคาร์ ที่ไ หลผ่ าน ตัว เมือ งไฮเดลเบิร์กอีกด้ว ย ปราสาทไฮเดลเบิร์ก นี้ม ีช่อื เสีย งมาก มีการ
ก่อสร้างต่อเนื่องกว่า ๔๐๐ปี ตัวอาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็ นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์
ส่วนอีก๒อาคารทีอ่ ยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือสร้างเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึง่ ถือว่า เป็ นอาคารทีม่ ี
ชื่อเสียงและมีความสาคัญทางด้านสถาปั ตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ยัง
มีหอ้ งเก็บไวน์ซง่ึ บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ทีเ่ ป็ นไวน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมล์ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และ
การเงินของยุโรป ปั จจุบนั แฟรงก์เฟิ รต์ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 รอง
จากลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ เป็ นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้ า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่อดูอย่าง
ใกล้ชดิ ก็จะเผยให้เห็นเสน่หข์ องเมืองใหญ่ ทีม่ บี า้ นเรือนทีส่ วยงามเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั การบูรณะไว้ตงั ้ อยู่
ใจกลางเมือง.....หลังจากนัน้ นาเทีย่ ว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด
ในเมือง ด้านข้างก็ค ือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือ ง ซึ่งอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน
โคโลญจน์ – มหำวิ หำรโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
(เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (12) .....นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์
(Cologne) เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่งึ ถูกสร้างโดยชาวโรมัน
และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับทีส่ ข่ี องประเทศเยอรมนี....นาท่านถ่ายรูปด้าน หน้ ำมหำวิ หำรโคโลญจน์
หรือ เคิ ลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มชี ่อื เสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์
ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริม่ ก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิน้ สุดลงทีป่ ี ค.ศ.
1880 เพื่ออุทศิ ให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริยท์ งั ้ สามถูกเก็บไว้ใ น
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ตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1993 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL ,
CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย....ได้เ วลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟ เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK
58 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันเจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
05.40 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK 372(บริกา
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***************************************************************************
หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสมทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

6-12 ธันวำคม
28 ธันวำคม 61 – 3 มกรำคม 62

ธันวำคม 2561
ผูใ้ หญ่

44,900
52,900

เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
44,900
52,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
42,900
50,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ)
2. ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิท ธิ ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ใน
กรณีท่ไี ม่ส ามารถเข้าพัก ที่เ มือ งนัน้ ๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุ
สุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
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6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
8. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิ ป)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
4. ค่าทิปคนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4. หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) เพื่อมายืน่ วีซ่าหรือวัน
เดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ ราบทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
8. กรณีวซี ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า ค่ามัดจาตั ๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษั ทขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกัน
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วินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั
เดินทาง
5. ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ม สีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื
เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ขอสงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดบางประการ เมื่อ เกิด เหตุ จ าเป็ น สุ ด วิส ัย และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัท เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทได้ชาระให้กบั บริษัท
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ
ตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
12. สาหรับทีน่ งั ่ LONG LEG หรือทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุ กเฉิน จะต้องเป็ นผู้โดยสารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีส่ าย
การบินกาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ LONG LEG ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีส่ าย
การบินตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
13. โรงแรมทีพ่ กั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากเป็ นภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศเย็น และห้องพัก
3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรม
เอกสำรเบือ้ งต้นในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร ผูเ้ ดิ นทำงต้องมำ
สแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่นัดหมำย (เอกสำรและขัน้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำแต่ละ
สถำนทูตมีควำมต่ำงกันและอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถำมกับเจ้ำหน้ ำที่อีกครัง้ เพื่อควำม
ถูกต้องในกำรเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่ำ)
1.
พำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่
ว่าเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2.
รูปถ่ำยสีขนำด2นิ้ ว(แบบหน้ ำใหญ่)จำนวน2ใบ(ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน6เดือน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา

EUR EK014(EK)DEC

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
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เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รำยกำรเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่
ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อ ย่างไม่เ ดือ ดร้อ นเมื่อ กลับสู่ภูมลิ าเนา สถำนฑู ตไม่ รบั พิ จำรณำบัญ ชี
กระแสรำยวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ใน
จดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำ (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า20ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทาจดหมายยินยอมโดย
ทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์
บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่
ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิตใิ นนามของบริษทั
การยื่น วีซ่า นัน้ ผู้เ ดิน ทางต้อ งชาระยอดมัด จาท่านละ 20,000 ต่ อ ท่า นก่ อ นเท่านัน้ ถึงสามารถ
ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

**เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ
500 บาท **

