ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คาร์โลวี่วารี่
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เวียนนา – พระราชวังเชิรน์ บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

กาหนดการเดินทาง : **รวมวีซ่าแล้ว**
วันแรก
18.00 น.
21.25 น.
วันที่สอง
08.35 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

กรุงเทพฯ-มิวนิ ค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 / EK053
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0050-0400 *.*.*.
มิวนิ ค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธกี ารและขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.) นาท่านนัง่ รถบัสท้องถิน่ (กรณีหมิ ะตกหนักรถไม่สามารถ
ขึ้นได้นกั ท่องเทีย่ วต้องเดินขึ้นเท่านัน้ ) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัว
ปราสาทด้านหน้าซึง่ เป็ นต้นแบบปราสาทของในดีสนียแ์ ลแนด์…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน
นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ทีส่ วยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตรุ สั มาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค
ถ่ายรูปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ทีส่ ร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มีหอระฆังอันมีช่อื เสียงไปทัว่ โลก ตัง้ อยู่ตวั หอคอย
มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั้ ของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพธิ ภัณฑ์เรสซิ
เด้นท์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

ซาลบูรก์ -ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูรก์ (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของ
สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึง่ มีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบ
ตลอดเส้นทาง เมือ่ เราถึงเมืองซาลบูรก์
นาท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึง่ เป็ นสวนสวยประจาเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก
“เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิ ด้เปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด นาท่านชม
เมืองซาลส์บวร์ก ทีม่ ชี ่อื เสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า
จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นา้ ซาลซัค (Salzach)
และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม
สาท ….นาท่านข้ามแม่นา้ ซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีต่ งั้ โดดเด่น
อยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี
ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของ
นักเดินทางมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบทีเ่ รียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ทีศ่ ิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลัง
ล ้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตรุ สั ประจา
เมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนา้ พุกลางลานและอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.
1993 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศ
ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มกี ารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม
จากประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นใน การอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การ
ยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทร้า
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี
เช้า

ทีพ่ กั

พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลีย่ นมือเจ้าของ
หลายครัง้ หลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาททีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาในคุง้ นา้ วัลตาวา นาท่านชมเมืองโบราณที่
มีอายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย
และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้น
เรื่อยๆ จากการทีอ่ ยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การ
ยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992 นาท่านเดินทางสู่ เมืองพิลเซ่น เมืองเบียร์ของประเทศเช็ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY) (298 กม.) ตัง้ อยู่บนสองฝัง่ แม่นา้ เทปล่า เป็ นเมืองที่
สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้าแร่รอ้ น
นาท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือทีร่ ูจ้ กั ในนาม เมืองนา้ แร่ เมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่
ในหุบเขาสองฝัง่ แม่นา้ เทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็ นทีค่ น้ พบแหล่งน้าแร่รอ้ นธรรมชาติ และมีบ่อน้าพุรอ้ นถึง 12 แห่ง ที่
ร้อนทีส่ ุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการทีม่ คี วามร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้าแร่ นักท่องเทีย่ ว
สามารถชิมน้าแร่ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ทีท่ าจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านัน้ เมืองนี้เป็ นทีน่ ิยมในการเข้าคอร์สส
ปา เพือ่ รักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เหมาะแก่การเดินเทีย่ วชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์
ของแมรี่ เมดิลนี และโบสถ์สไตล์รสั เซียนออร์ธอดอกซ์วหิ ารของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างใน
สถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมทีผ่ ลิต
จากสมุนไพร เป็ นของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ ดโบฮีเมียน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมือง
ใหญ่ทส่ี ุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล ้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปราก
เป็ นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตรุ สั เมืองเก่า ทีม่ บี รรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้าน
ขายของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึง่ โบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นทีร่ ูจ้ กั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดา
พระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่
DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

คา่

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คา่

นาท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ แม่นา้ วัลตาวา อดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็น 3
ตัวเมืองปรากทีอ่ ยู่คนละฝัง่ แม่นา้ ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ทีท่ ่านจะเห็นยอดแหลม
ของอาคารต่างๆมากมาย รวมทัง้ ยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานทีส่ วยงาม ชมอาคารสาคัญๆ มากมาย
จากนัน้ นาท่านเขา้ ไปในเขตของตัวปราสาททีม่ มี หาวิหารเซนต์วติ สั วิหารประจาราชวงศ์ซง่ึ สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค
ทีป่ ระดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่ ่านจะได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศทีส่ วยงามสู่สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่นา้ วัลตาวาสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของปรากทีส่ ร้างขึ้นในยุคของ
กษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ่ี
สนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมปราสาทแห่งบาติสลาว่า
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า
เวียนนา - พระราชวังเชิรน์ บรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็ นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย
และเป็ นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ทโ่ี ด่งดัง ชม อนุสาวรีย ์ โยฮันส์ สเตราท์
ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
นาท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์
ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ทีม่ รี า้ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์
วิตตอง ร้านนาฬกิ า บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าทีท่ ่านสามารถเดินชม มหา
วิหารเซนต์สตีเฟ่ นทีส่ ร้างในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่
นาท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.) ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารคา่ เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งที่ OUTLET อย่างเต็มที่ *.*.*.

ทีพ่ กั
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั
วันที่แปด
เช้า
16.00 น.
วันที่เก้า
13.15 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (196 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคาว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองทีต่ งั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ โดยฝัง่ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงั ่ ตะวันตกและฝัง่ เปสต์เป็ น
เมืองใหม่อยู่ฝงั ่ ตะวันออก ถ่ายรูปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ ป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก
การสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลทีร่ ุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
งดงามของตัวเมืองได้
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ุดของบูดาเปสต์ทม่ี อี าคารสวยงามหลายอาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่นา้ ดานู บ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA (ท่านใดต้องการกลับโรงแรมก่อน
หรือจะช้อปปิ้ งวันนี้ตามอัธยาศัย) *.*.*. ไม่มรี ถบริการช่วงบ่าย ต้องเดินทางกลับโรงแรมเองตามอัธยาศัย (
โรงแรมทีพ่ กั อยู่ในย่านใจกลางเมือง*.*.*.)
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทัง้ เก็บสัมภาระ …นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112/EK376
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 2320-0340 *.*.*.
สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ร ้านค ้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย ้ายเมืองทีเ่ ข ้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนั น
้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข ้าพักเมืองทีใ่ กล ้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม)

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันที่เดินทาง

19-27 พ.ค.
26 พ.ค. – 3 มิ.ย.
23 มิ.ย. – 1 ก.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

49,999.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิม่
ไม่มีเตียงเสริม

47,999.-

8,500.-

** ทางบริษทั 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. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (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)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (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 เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล ้านบาท]เท่านัน้
9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ 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. ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 15 ยูโร)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร)

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บาท
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
** ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
** หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คนื เงินมัดจาไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียม
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ

• กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่องบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล ้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 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 คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่
เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
• 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 การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล ้วข้างต้น
• 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
ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทีท่ ่องเทีย่ 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 , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล 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 รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความ

คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ 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 *** ยืน
่ วีซา่ เดีย
่ วแสดงตนทีส
่ 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 และระหว่างรอผลการอนุมต
ั วิ 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 ป
ู ถ่าย
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
ื่ )
้หนั
- กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช งสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ 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
• หากในสาเนาบัญชีบค
ุ๊ 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 ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
***กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือ
ั บุตรที่
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 + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ต เล่มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดที่เกิด)
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่ อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................

ใบจองทัวร์
รายการทัวร์................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด......................................คน (ผูใ้ หญ่.......................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ
อาหาร

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด.........................
ข้ าพเจ้ ารั บทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

