วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

We’re ONE CENTER

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
เยอรมัน)

(ยูเออี-

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. เดิน ทางสู่ เมือ งมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบิน ที่ EK 53
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นํ าท่าน
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้งั อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุค
โรมันที่ใช้เมืองนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้ อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ต้งั อยู่ทางแคว้นบาวาเรีย
ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์
ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้ นนํ าท่านขึ้ นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาท
ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาท
ที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้า
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่ าเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนี้ เพิ่ง
ได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุ ดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี
1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต
แม้กระทัง่ ราชาการ์ตนู อย่าง วอล์ทดิสนีย ์ ยังได้จาํ ลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อัน
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม มิวนิค - จัตรุ สั มาเรียน – ซาลบูรก์ - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
ออสเตรีย)
เช้า

เทีย่ ง

(เยอรมัน-

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบู รก์ ประเทศออสเตรี ย
ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นํ า
ท่านชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทําของ
The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้ นนํ าท่านข้ามแม่น้ํ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า
และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ต้งั โดดเด่นอยู่บนเนิ นเหนื อเมืองเก่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมเมืองซาลบูรก์ ที่มีชื่อเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึ่ง
ได้รับ การอนุ รัก ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมือ งเก่า จึง ได้รับการขึ้ นทะเบีย นเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั ่งแม่น้ํ าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับ
We’re ONE CENTER

ค ่า

เทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang
Amadeus Mozart) นําท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่
สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ต้งั อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดิน
เที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ขนทะเบี
ึ้
ยนให้ส่วนที่เป็ นพระราชวังเชิรน์ บรุนน์เมืองนี้ ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่
ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้ น
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้งั อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพื้ นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่ งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความ
ฝั น

เทีย่ ง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุ งเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้ นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย
ผ่ า นชมพระราชวัง ฮอฟเบิ ร์ ก (Hofburg Palace) ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม อาคารที่ เ คยเป็ นที่ ป ระทับ ของราช
สํานั กฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้างขึ้ นใน
ระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นที่ทาํ การของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึง
คราวที่จกั รวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นํ าท่านถ่ายรูปอนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมา
เรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็ นราชินีผซู ้ ึ่งทําให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้ นครองราช จากนั้ น
นํ าท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนคาร์นท์เ นอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา ถนนสายนี้ เป็ นถนน
การค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบั จัตุรสั สเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละครหรือ
โอเปร่าเฮ้าส์ นํ าท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ต้งั ตระหง่านอยู่
กลางกรุงเก่าเวียนนา เป็ นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้ องสีสนั สวยงาม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน

ค ่า

(ออสเตรีย)

วันที่หา้ เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ าท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุ นน์ ตั้งอยู่ ในกรุ ง
เวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ น
สถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นที่ต้งั ของสวนสัตว์
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ค ่า

แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นํ าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับ อาทิ ต ย์ข อสงวนสิ ท ธ์ใ นการสลับ โปรแกรมไปอิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่
McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS,
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกใน
การท่องเทีย่ ว** จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรนํ้างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
(Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1992 เมืองนี้ ตั้งอยู่ริมสองฝั ง่ ของแม่น้ําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ต้งั แต่ยุคกลางกว่า
300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้ นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่าง
ของเมืองนี้ คือมีแม่น้ําวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ ยว
เหมื อ นรูป ตัว S จนทําให้ภูมิ ทัศ น์ ข องตัว เมื อ งเหมื อ นกับ หยดนํ้ า ที่ กํา ลัง จะร่ วงหล่ น จากขั้ว นอกจากนี้
บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ ง
(เชค)
เช้า

เทีย่ ง

ค ่า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้
ท่านเดิน เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้ น นํ าท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค
เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั ง่ แม่น้ําวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอด
สองข้างทาง กรุง ปร๊ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักร
โบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุงปร๊ากได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
(เชค-ยูเออี)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่
ที่สุด ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โ วจ ปราสาทนี้ ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริ มฝั ่ง
แม่น้ํ าวัลตาวา ในอดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิบดี นํ า
ท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจําราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้ นนั กบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นํ า
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ท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK
140
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
ไทย)

(ยูเออี-

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 376
(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

กาหนดการเดินทาง

ราคา

มกราคม

29 ม.ค.-5 ก.พ. 2562

47,900

กุมภาพันธ์

12-19 / 17-24 ก.พ. 2562

47,900

มีนาคม

12-19 / 19-26

47,900
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26 มี.ค.-2 เม.ย. 2562
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต ่ากว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิม่ ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเ
 ข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
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3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรื อวัน
เดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืน
เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2. บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดบางประการ เมื่ อ เกิ ด เหตุ จํา เป็ นสุ ด วิ สัย และไม่
รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ
บินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการ
บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก
3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้ องต้นในการขอยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
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ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพือ่ ความถูกต้องในการเตรียมตัว
เพือ่ ยืน่ วีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้ นและมีอายุไม่เกิน 6
เดือน)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้ น โดยระบุตาํ แหน่ ง, อัตรา
เงิ นเดือ นในปั จจุ บัน , วัน เดื อ นปี ที่เ ริ่ ม ทํา งานกับ บริ ษัท นี้ และช่ ว งเวลาที่ ขอลางาน เพื่อ เดิ นทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี ที่เ ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อ ม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นั บจากวันปั จจุบนั ในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับ
สู่ภมู ิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณี ที่บริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษั ทฯ จะต้องออกจดหมายอีก หนึ่ ง ฉบับเพื่อ แสดงความรับผิ ดชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ใน
จดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น
9. กรณีที่เด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการ
ขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริษัท
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13. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดําเนิ นการ
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมฉบับละ 500
บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..สัญชาติปัจจุบนั
...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ที่
สามารถติดต่อได้
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................

โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………........................................................................
.
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สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................ทีอ่ ยูท่ ี่ทางานหรือสถานศึกษา
..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย ์
.........................................
ตาแหน่งงาน
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน
.........................................................................รายได้ตอ่ เดือน......................................บาท รายได้อื่น
.....................................จานวน..................................แหล่งทีม่ า
........................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา
..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา
..................................................................................................................................ชื่อ-นามสกุล
คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส
................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส
.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที่
................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
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เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หาก
ทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั วิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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