เยอรมั
น
ออสเตรี
ย
เชค8
วั
น
มิวนิ คปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บรู ก์ ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์
เชสกี ครุมลอฟพิเศษ!! ขาหมูตน้ ตํารับเยอรมันและเป็ ดโบฮีเมียน

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู
9แถว T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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21.25น.

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)

วันทีสอง

ดูไบ–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

00.50 น.
04.00 น.

คํา

เดินทางถึ งเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ คประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เทียวบินทีEK53(
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
เดินทางถึ งสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนําท่าน
เดินทางสู ่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีตังอยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตังแต่ยุคโรมันที
ใช้เมืองนีเป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีตังอยูท่ างแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของ
เยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นทีกล่าวถึ ง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที
เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านขึนสู ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึงเป็ นปราสาทตังอยู ่
ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที 2แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีงดงามมาก
ทีสุ ดอีกแห่งหนึ งของโลก ตัวปราสาทตังอยูบ่ นบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของ
แม่นําพอลลัทเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทหลังใหญ่สขี าว ตังอยูก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ทีซึง
มีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนีเพิงได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที กษัตริ ยล์ ุดวิกที 2 ได้เ สด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน,
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใช้
ี ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ รต์ แม้กระทังราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้
จําลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรียบเสมือ นสัญลักษณ์ข องดิสนียแ์ ลนด์
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ NH MunchenMesse หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสาม

มิวนิ ค- จัตุรสั มาเรียน–ซาลบูรก์ - ฮัลล์สตัทท์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู บ่ ริเวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมืองเก่าทีมี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทสํี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระทีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนันนําท่านเดินทางสู ่เมืองซาลบูรก์ ออสเตรียซึ งตังอยูท่ างทิศใต้
ของสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับ
ทะเลสาบตลอดเส้นทาง นําท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ทีมีชือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึงได้รับการอนุ รกั ษ์ไว้
เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
ซาลส์บวร์กตังอยูบ่ นฝังแม่นําซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
เอกในศตวรรษที 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (WolfgangAmadeusMozart) เป็ นสถานทีถ่ายทําของ
TheSoundofMusicภาพยนต์เพลงทียิงใหญ่ฮอลิวดู๊
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ฮ่ ลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีตังอยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าว

08.35น.

เทียง

เทียง

(ยูเออี-เยอรมัน)

(เยอรมัน-ออสเตรีย)
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คํา

กันว่าเป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุ ดในSalzkammergutเขตทีอยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึ ง 76 แห่ง
ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืนทีมรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเทียวชมเมื องเสมื อนหนึ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสี

สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ทีมีการจัด
สวนในสไตล์บาร็อกทีโด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึก นําท่านข้ามแม่นําซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมือง
เก่า และแวะเก็บ บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีตังโดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า ต่อจากนันนําท่าน
ชมบ้านเลขที 9ถนน Geteidegasse แลว้ อิสระให้ทา่ นชมร้านค้าทีรายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะ
แวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ทีตังอยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเทียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโม
สาร์ท ซึ งเป็นส่วนทีเป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมือปี ค.ศ.1996 ซึงก็เป็ นปีเดียวทีขึนทะเบียนให้สว่ นทีเป็น
พระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมืองนีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของทีระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่าง
ก็ ตรารู ป โมสาร์ทไปหมดทังสิ น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําเดินทางโดยรถโค้ชสูก่ รุงเวียนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื นทีอันเขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชม
พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึงเป็ นกลุม่ อาคารทีเคยเป็ นทีประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตังแต่
คริ สต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที 20,ตึกรัฐสภา ซึงสร้างขึ นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคย
ถู กใช้เ ป็ นทีทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวทีจักรวรรดิลม่ สลายลงใน
สงครามโลกครังที 1 ปีค.ศ.1918นําท่านถ่ายรู ปอนุ สาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรียเทเรซ่า ซึงเป็ นราชินีผูซ้ ึงทําให้
ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากทีสุ ดในยุคทีท่านขึนครองราชจากนันเชิญช๊อปปิ งสินค้าเครื องแก้วสวาร็อฟสกี
หรื อ สินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือแฟชันวัยรุ ่นทันสมัย เช่น
Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี ก ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

เทียง

คํา

(ออสเตรีย)

วันทีห้า

เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ -McArthurGlen Designer Outlet-เชสกี ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ตังอยูใ่ นกรุ งเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นทีประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก ตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 18 จนถึง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย JohannBernhardFischervonErlach และ NicolausPacassi เป็ นสถานทีรวบรวมผลงาน
ทางศิลปะการตกแต่งชันเยียมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นทีตังของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมือ พ.ศ.
2295 ปั จจุบนั ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียนําท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen DesignerOutletinParndorf (หาก
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คํา

โปรแกรมตรงกับอาทิตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ งที McArthurGlen
Designer Outlet Salzburg)ให้เวลาท่านได้อสิ ระช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI,
BALLY, HUGOBOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVINKLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE ,
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการ
ท่อ งเที ยว**จากนันนําท่านเดินทางสู ่เมืองมรดกโลก เพชรนํางามแห่งโบฮีเมียทีเมืองเชสกีครุมลอฟ
(CeskyKrumlov) เทียวชมเมืองทีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992
เมื องนีตังอยูร่ ิมสองฝังของแม่นําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีมีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคกลางกว่า 300 หลัง
ได้รับการอนุ รกั ษ์และขึ นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี คือมี
แม่นําวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคียวเหมือนรู ปตัว S จนทํา
ให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดนําทีกําลังจะร่วงหล่นจากขัวนอกจากนีบ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

วันทีหก

ปราสาทครุมลอฟ–กรุงปร๊าก–ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ ง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็ นปราสาททีใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ทา่ น
เดินเทียวชมเมื องโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนันนําท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตังอยูร่ ิ มสองฟากฝัง แม่นาวั
ํ ลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติทแสนงดงามตลอดสองข้
ี
างทาง
กรุ งปร๊ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ
อาณาจัก รโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านชมประตูเมืองเก่า “PowderGate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OldTownHall) ทีสร้างมาตังแต่ปี ค.ศ.1338หาซืองานศิลปะจากศิลปิ น
อิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ งเครื องแก้วโบฮีเมียนคริ สตัลทีมีชือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ทา่ นได้มเี วลาช้
อปปิ งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมอืนๆ ใน Palladium
Shopping Mall
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

เทียง

คํา

(เชค)

วันทีเจ็ด

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

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู ป่ ราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาททีใหญ่ทสุี ด
ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนีตังอยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นําวัลตาวาใน
อดีตเป็ นทีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิบดี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์
เซนต์ไวตัส วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึนในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก
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23.50 น.

เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊ากสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที
EK140(บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
เดินทางถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลียนเครื อง

วันทีแปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที EK 376
(บริการอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
เดินทางถึ งสนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

15.55 น.

13.15 น.

(ยูเออี-ไทย)

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตาม
ความเหมาะสมทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน

2561

ธันวาคม
2561

ผูใ้ หญ่

เด็กตํากว่า 12ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดียว

13-20 พ.ย.61

47,900 45,900 10,000

29 พ.ย. -5 ธ.ค. 61

45,900 43,900 10,000

3-10 ธ.ค. 61

45,900 43,900 10,000

25 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
26 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

59,900 57,900 10,000

หมายเหตุ : พีเรียดการเดินทาง 10-17 ต.ค., 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561 และ 26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62
ไม่สามารถเข้า McArthurGlen Designer Outlet in Parndorfได้เนื องจากตรงกับวันอาทิตย์ทีร้านค้าปิ ดทําการ
จะมีการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ งที McArthurGlen Designer Outlet Salzburg เป็ นการทดแทนตามทีระ
บุบ
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอี ยดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอี ยดเมือท่านทําการซื องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถื อว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัต รานี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณีท ไม่
ี
สามารถเข้าพักทีเมืองนันๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู ้มีประสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ าทิ ป)
อัต รานี ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่ าเพิม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่ าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น (2 ยูโรx 6วัน = 12ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชําระยอดส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายืนวีซา่ หรื อ วันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไป คืนมัดจําทังหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบืองตน้ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
6 | 16EU809 CAD_EK007_Germany Austria Czech 8Days_NOV-Newyear19 Update19-10-18

4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุ จาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื องจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บ ริ ก ารใดๆ หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
5. สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติต ามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อ ย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึ นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาที
เช็คอินเท่านัน
6. โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภู มิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารในการขอยื นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือ ณ สถานทูตเยอรมัน ตามวันและเวลาทีนัดหมาย
1.
2.

พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุ ไม่ตากว่
ํ า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าทีเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี า่
รูปถ่ายสี ข นาด 1.5 2 นิ ว(แบบหน้าใหญ่ ) จํานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุ ไ ม่เกิน 6
เดือน)
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3.
4.

5.
6.

/
สําเนาทะเบี ยนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สําเนาสู ต-ิ บัตร (ในกรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 18 ปี )
หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู เ่ ป็นภาษาอังกฤษเท่ านันโดยระบุ ตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุ บนั , วันเดือนปีทเริี มทํางานกับบริ ษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุ โรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณี ทีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที คัดไว้ไม่ เกิน 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง6เดือน
สํา เนาสมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน (นั บ จากวัน ปั จ จุ บ ัน ) หากมีย อดเดื อ นกระโดด ต้อ งขอ
Statement ย้อนหลัง 6เดื อนจากธนาคาร อัพเดท15 วัน ก่อนยื นวี ซ่าควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงิน
สมําเสมอ และมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 6หลักเพือแสดงให้เ ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยใน
การเดินทางและสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือกลับสู ภ่ ู มิลาํ เนา **สถานฑูตไม่ รบั พิ จารณาบัญชี
กระแสรายวัน**

6.1ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ตอ้ งเป็ น พ่อ แม่ พีน้อ ง ที
สามารถสื บ ความสั ม พันธ์ไ ด้ หรื อ สามีภ รรยา เท่า นั น) เอกสารทีต อ้ งใช้เ พิ มเติ ม คื อ Bank
Guaranteeทีออกจากทางธนาคารเท่านัน ระบุ ชือเจ้าของบัญชี (บุ คคลทีออกค่าใช้จ า่ ย) และระบุ บ
ชือผู ้เดินทาง ต้องสะกดชือ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสาร
ต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยืนวีซา่
6.2 กรณี ท ีบริ ษั ท ของท่ า นเป็ น ผู ร้ ั บ ผิด ชอบค่า ใช้จ ่า ยในการเดิ น ทางให้ก ับ ผู เ้ ดิ น ทางทังหมด
นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แลว้ ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพื อแสดงความ
รับ ผิดชอบต่อ ค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุ รายชื อผูเ้ ดิ นทาง และเหตุ ผลที
จัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
7.

กรณี ทีเป็ นนักเรี ยน นักศึ กษา จะต้องมีหนังสือรับ รองจากทางสถาบัน การศึ กษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัว
จริง) เท่านัน
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8.

9.

10.
11.

กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางไปกับบิด าหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมโดยทีบิด า
มารดาและบุตรจะต้องไปยื นเรื องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอหรื อเขตโดยมีนายอําเภอหรื อผู อ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่า ง
ถูกต้องและต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื นวี ซ่า พร้อมเซ็ นชื อในใบคําร้องขอวี ซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที
สถานฑูต
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทีได้ชาํ ระไปแลว้ และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก ็
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครังหากสถานทูตมีก ารสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ว มมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทังนีบริ ษ ัทฯจะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทู ตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัท ใคร่ขอรบกวนท่า นจัด ส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทู ตเพือให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจ
ของสถานฑู ตฯเรื องวีซา่ ของท่านเนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริ ษัท
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
ฯ ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทีได้ระบุ โดยทังหมด

** เอกสารประกอบการยื นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มคี ่าใช้จ่ายเพิ มเติม
ขันตําฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัว บรรจง เท่านัน ***
ชื อ – นามสกุล ผูเ้ ดิ นทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
ชื อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
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สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
สัญชาติปัจจุบนั ..........................สัญชาติ โดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ที สามารถติดต่อได้
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................
โทรศัพท์ (มือถือ)…………………………………………….……………..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดู แล
ผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...........................................................

สถานที ทํางานหรือสถานศึ กษา(ภาษาอังกฤษ)
...............................................................................................................................................
ทีอยู่ททํี างานหรือสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.....................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ

โสด  แต่ งงาน

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน )

หม้าย  หย่า

ชื อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื อ-นามสกุล มารดา
..................................................................................................................................
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ชื อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมื อเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ...............................................

หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็นดุ ลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆทังสิน
ทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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