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สุ ดพิเศษ
เข้ าชมมหาวิหารเซนต์ วติ ัส / ล่องเรื อชมวิว สองฝั่งแม่ นา้ ดานูบ / เข้ าชมพระราชวังเชินบรุนน์ / เข้ าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
อาหารสุ ดพิเศษ เมนูพเิ ศษ เป็ ดโบฮีเมีย ท้ องถิ่น แห่ งเมืองคลุมลอฟ / เมนูพเิ ศษแบบท้ องถิ่น กูลาซฮังกาเรียน
เมนูพเิ ศษ ปลาเทร้ าส์ ณ ฮัลสตัทท์ /เมนูพเิ ศษซี่โครงหมูเวียนนา / เมนูพเิ ศษขาหมูเยอรมันเสิ ร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันรสเลิศ
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กาหนดการเดินทาง
07-14 มี.ค.//01-08 เม.ย.//12-19 เม.ย.//13-20 เม.ย.//01-08 พ.ค.//15-22 พ.ค.63
20-27 มิ.ย.//11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//10-17 ต.ค.63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
20.10 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์
สายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ...โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY401

วันที่2

มิวนิค – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เทีย่ วชมเมือง – กรุงปร๊ าก

00.10 น.
02.40 น.
06.15 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่ นเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY005
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ มิวนิ ค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และด่ าน
ศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมื องเชสกี้ คุมลอฟ (เมื องมรดกโลก)” เป็ นเมืองขนำดเล็กใน
ภู มิภำคโบฮี เมี ย ใต้ของสำธำรณรั ฐเช็ก มี ชื่อเสี ย ง
จำกสถำปั ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่ำและ
ปรำสำทครุ มลอฟ ซึ่ ง เขตเมื องเก่ านี้ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ด้วยทำเล
ที่ ต้ งั ของตัว เมื องที่ มีน้ ำล้อมรอบ ทำให้ก ลำยเป็ น
ปรำกำรที่สำคัญในกำรป้องกันข้ำศึก ในอดีตเคยเป็
นศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและ
กำรจัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็ นเมืองที่ได้รับกำรอนุ รักษ์และภำยหลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอน
ปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษำรู ปแบบเดิมไว้อย่ำงน่ำชื่นชม จำก
ประวัติศำสตร์ ที่ยำวนำน มีควำมสำคัญและโดดเด่นในกำรอนุ รักษ์สถำปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ำ ทำให้องค์กำร
ยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ เป็ ดโบฮีเมีย แบบท้ องถิน่ แห่ งเมืองคลุมลอฟ)

บ่ าย

นำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศำลำว่ำกำรเมืองอันเก่ำแก่และ
ยังคงใช้อยูจ่ นกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่
ระลึ ก ภำยนอกของ “ปราสาทคุ ม ลอฟ” ซึ่ งเป็ น
ปรำสำทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจ
ำกปรำสำทปร๊ ำกมี ห้องต่ำงๆ ถึ ง 40 ห้องลำน
ปรำสำท 5 แห่ งและอุทยำนอีก 1 แห่ งที่ต้ งั
ตระหง่ำนอยูบ่ นเนิ นเขำ ชมทัศนี ยภำพของตัวเมือง
จำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้ านเรื อน
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คา่

หลังเล็กหลังน้ อยหลังคาสี ส้มเรียงรายกันเป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้ านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก หลังจากนั้นนาท่ าน
คณะเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก พร้อมชมควำมสวยงำมของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสี เหลือง
อร่ ำม และหมู่บำ้ นชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจนกระทัง่ เข้ำสู่ “กรุ งปร๊ าก” เมืองหลวงของ
สำธำรณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที3่

DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
กรุงปร๊ าก – ปราสาทปร๊ าก - มหาวิหารเซนต์ วติ ัส - เขตเมืองเก่ า – อนุสาวรีย์ยานฮุส
สะพานชาร์ ลส์ - บราติสลาวา

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

นาท่ านเข้ าชมความยิง่ ใหญ่ ของ “ ปราสาทปร๊ าก ” ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิมใน
สมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ
ในจั ก รวรรดิ โ บฮี เ มี ย ปั จจุ บ ั น นี้ ได้ ถู ก ใช้ เ ป็ น
ทำเนี ยบรัฐบำลและเป็ นที่พำนักของประธำนำธิ บดี
แห่ งสำธำรณรัฐเช็ค นำคณะเดินทำงเข้ำสู่ ศูนย์กลำง
ของปรำสำทที่แวดล้อมไปด้วยโบรำณสถำนเก่ำแก่
อำยุ ก ว่ ำ 650ปี เข้ า ชมความใหญ่ โ ตโอ่ อ่ า ของ

“ มหาวิหารเซนต์ วิตัส ” (ในกรณี ปรำสำทและ

เทีย่ ง
บ่ าย

มหำวิหำรปิ ดหรื อมีทำพิธีต่ำงๆจะเปลี่ยนไปเที่ยวในเมืองเก่ำแทน) โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิกที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.
1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่ำอย่ำงยิง่ ของชำวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ย ์
พระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ที่ 4
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางข้ าม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพำนสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำวำในช่วงศตวรรษที่14
ด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิ นทรำยรู ปปั้ นของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รู ปซึ่งมี
ควำมงดงำมและไม่ซ้ ำแบบ สัมผัสเหล่ำศิลปิ นที่นำ
ผลงำนมำแสดงอยู่ริมสองข้ำงสะพำนนำท่ำนเที่ยว
ชม “จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเรเมสโต” สถำนที่นดั พบ
ของชำวปร๊ ำก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอำคำร
และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี ที่มีควำม
งดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรี ย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำย
ปฏิรูปศำสนำซึ่ งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวกนอกรี ต ถูก
เผำทั้งเป็ นโดย ผูป้ กครองของฝ่ ำยคริ สต์ศำสนจักร
โรมันคำทอลิค และ “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุก๊ ตำสำวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมำ
เดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชำวยิวที่
เก่ำแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลำให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น
เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่ นกระบอก ,งำนผ้ำปั กรวมถึงชิ้นงำนแกะสลักต่ำงรู ปแบบ ฯ หลังจำกนั้นนำท่ำนออก
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คา่

เดินทำง “กรุ งบราติสลาวา” Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ น
เมืองที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง น กรุ งบรำติสลำวำตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ ำดำนูบ ที่บริ เวณ
พรมแดนของสโลวำเกี ยกับออสเตรี ยและฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้ อม
ปรำกำรสมัยโบรำณ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที4่

IBIS BRATISLAVA CANTRUM
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ลฮิลล์ – ล่ องเรื อชมวิว สองฝั่งแม่ นา้ ดานูบ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

เทีย่ ง
บ่ าย

นำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมือง และแนวเทือกเขำคำร์
เปเทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย, ภูเขำลิตเทิล
คำร์ เปเทียน (ส่ วนหนึ่ งของเทือกเขำคำร์ เปเทียน)
หำกมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำของที่ระลึกซึ่ ง
เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศ อำทิ เช่ น ผ้ำลูกไม้,
เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ นาท่ านเดินทางสู่ “กรุ ง
บูดาเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมือง
ที่มีแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำนกลำงเมือง นำท่ำนชม “ฮี
โร่ สแควร์ ” ซึ่ งเป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่
พร้ อมชม “อนุสาวรีย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านขึน้ สู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้ สี ยสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้ำนเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์
ของพระเจ้ าสตี เฟ่ น” ปฐมกษัตริ ย ข์ องชำว
แมกยำร์ ทรงม้ำเด่นเป็ นสง่ำอยู่หน้ำป้ อมปรำกำร
ผ่ำ นชม “สะพำนเชน”
หรื อ สะพำนโซ่ ”
สัญลักษณ์ ของกรุ งบูดำเปสต์ นำท่ำน “ล่ องเรื อ
ชมวิวทิวทัศน์ สองฝากฝั่งแม่ น้าดานูบ” แม่น้ ำ
นำนำชำติ ไ หลผ่ำนหลำยประเทศ ระหว่ำงกำร
ล่องเรื อท่ำนจะได้ชม “อาคารรั ฐสภาที่สวยที่สุด
ของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อำคำรนี้ ถูก
สร้ำงแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอำคำรบ้ำนเรื อนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้ นคู่เมือง

คา่
พักที่ :

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษแบบท้ องถิ่น กูลาซฮังกาเรียน
MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที5่

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-7MAR-10OCT20
บูดาเปสต์ – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค
ถนนคาร์ ทเนอร์ - โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จำกนั้นเดินทำงสู่ กรุ งเวียนนำ นาท่ าน “เข้ าชมพระราชวังเชินบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace พระรำชวัง
ฤดู ร้ อ นอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องรำชวงศ์ฮัป สบวร์ ก ที่ ถู ก
สร้ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์
ของ “พระนางมาเรี ย เทเรซ่ า ” จัก รพรรดิ นี แ ห่ ง
จักรวรรดิโรมัน ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดีตใน
อดีตนั้นพระรำชินีฝรั่งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้
ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และโมสำร์ ท
ยังเคยมำบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมำประทับอยู่กบั พระรำชโอรสของพระองค์
เข้ำชมควำมงดงำมอันวิจิตรตระกำรตำภำยในห้อง อำทิ ห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่, ห้ องมิลเลีย่ น,
ไชนีสรู ม ห้ องบอลลูม ใช้ จัดงานเต้ นรา หรื อแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้ งานอยู่เป็ นครั้งคราว ฯลฯ จำกนั้น
นำท่ำนชม “กรุ งเวียนนา” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่ านชม โรงอุปรากร (โอเปร่ าเฮาส์ ),
พระราชวังฮอฟบวร์ ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่ าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ ประจาเมือง, ศาลสู ง ฯลฯ **
กรณี คิ ว กำรเข้ำ ชม ชมพระรำชวัง เชิ น บรุ น น์ เต็ ม บริ ษัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรน ำท่ ำ นไปถ่ ำ ยรู ป คู่ กับ
พระรำชวังเชินบรุ นน์ (ภำยนอก)

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษซี่โครงหมูเวียนนา

บ่ าย

เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค” สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำงเมือง ชม “อนุสาวรี ย์ โยฮันสเตร้ าส์
จูเนียร์ ” Johann Strauss ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้อง
โลก จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ท
เนอร์ ” Kartner Street ย่ำนถนนกำรค้ำที่
ตั้ง อยู่ ใ จกลำงเมื อ ง มี ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ำ และ
ร้ ำ นค้ำ ต่ ำ งๆ มำกมำย เชิ ญท่ ำ นเลื อ กซื้ อ หำ
ของฝำกจำกออ สเตรี ย อำทิเช่น เครื่ องแก้ว
เจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้ำแบ
รนด์เ นมชื่ อ ดัง ของยุโ รป พร้ อ มชม “โบสถ์
เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ น
โบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

คา่

พักที่ :

FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที6่

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-7MAR-10OCT20
กรุงเวียนนา – ฮัลสตัทท์ - ซาลส์ บวร์ ก – อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเก่ า – โรเซนฮาร์ ม

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองฮัลล์ สตัทท์ ” เมืองริ มทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ ำงฝั่งตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำค
ซำลซ์คมั เมอร์ กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รั บ ควำมนิ ย มมำกเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
ออสเตรี ย โดยเมื องฮัลล์ชตัทท์น้ ันอยู่ใ นรั ฐอัปเปอร์
ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย
ดิ น แดนซึ่ งมี ว ัฒ นธรรมสื บ ทอดต่ อ กัน มำนำนถึ ง
3,500 ปี

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ปลาเทร้ าส์ รสเลิศ

บ่ าย

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์ บวร์ ก” เมืองอนุรักษ์ที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งของแม่น้ ำซำลซัค ระหว่ำงเส้นทำง
ผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉำกถ่ำยทำตอน
หนึ่งในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิ ค” ที่โด่งดัง
ไปทัว่ โลก นำท่ำนชม “อุทยานมิราเบลล์ ” อุทยำน
ของปรำสำทที่ใช้เป็ นสถำนที่แต่งงำนที่จดั ได้ว่ำสวย
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิล กำร์
เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็ น
ฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ห์ให้กบั สวนแห่งนี้…ข้ำมสู่ ฝั่ง
เมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีกำรตกแต่งไว้อย่ำงงดงำมอีกเส้นหนึ่งของโลก จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึก

คา่

หน้ำ “บ้ านพักโมสาร์ ท” ซึ่งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชำวออสเตรี ยภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ ท”
ชม อนุสำวรี ยข์ องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

MERCURE HOTEL ROSENHEIM

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง

วันที7่

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-7MAR-10OCT20
โรเซนฮาร์ ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” เมืองที่ต้ งั อยูท่ ำงแคว้นบำวำเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชม
กับทิวทัศน์ริมสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำเดินทำงสู่ เมืองชวำนเกำ เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต้ งั
อยูบ่ นถนนสำยโรแมนติก

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษขาหมูเยอรมันรสเลิศ
นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ทตี่ ้งั ของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณีอากาศไม่ เอื้ออานวย เพือ่ ความปลอดภัย

บ่ าย

ขอผู้เดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การนาท่ านเดินเท้ าขึ้นแทน) นาท่ าน “เข้ า

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึ่ งเป็ น

21.40 น.

ปรำสำทตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์ สร้ำงใน
สมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 แห่งบำวำเรี ย ในช่วง
ค.ศ. 1845-86 เป็ นปรำสำทที่ ง ดงำมมำก
ที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ งของโลก ตัว ปรำสำท
ตั้งอยู่บนบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่ำ
200 เมตร เหนือเกำะแก่งของแม่น้ ำพอลลัท
เป็ นปรำสำทหลังใหญ่สีขำว ตั้งอยูก่ ลำงป่ ำเขำลำเนำไพร ที่ซ่ ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได้
ปรำสำทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลังจำกที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแล้วในปี 1886 แม้กระทัง่ รำชำกำร์ ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนี ย”์ ยังได้จำลองแบบปรำสำทแห่ งนี ไปเป็ น
ปรำสำทในเทพนิ ยำย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์ **กรณีคิวการเข้ าชม ปราสาทนอยชวานช
ไตน์ เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการนาท่ านไปถ่ายรูปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และนาท่ านเข้ า
ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** ได้เวลำอันควรนำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบิน มิวนิค
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี ...โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY004

วันที8่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

06.40 น.
08.50 น.
18.05 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่ นเครื่ อง)
ออเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ EY408
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-7MAR-10OCT20
อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค.-ต.ค. 63

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

43,900

43,900

43,900

15,900

49,900

49,900

49,900

18,900

46,900

46,900

46,900

16,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / กรุ งเทพฯ – มิวนิค – กรุ งเทพฯ
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำล หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยน
ย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทำงไป
และกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่ำนต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
น้ ำดื่มบนรถ
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่ าน / วัน (10 วัน)
ค่ าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน (14 ยูโร)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ าน
การพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่ พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยัง
บริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ
หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรำยละเอี ย ดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่ อ เกิ ดเหตุ จ ำเป็ น สุ ดวิ สั ย จนไม่ อ ำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น
กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ
ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิ ใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่ านไม่ ปรากฏตัวตามวันที่เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และ
มีเ อกสารชี้ แจงให้ ท่ านเข้ า ใจ(ทั้ งนี้ขึ้น อยู่ กับ การต่ อ รองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่า งประเทศหรื อโรงแรมที่ พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
o หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
o รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
o หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
o หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละ

o
o
o
o
o
o

o

o

สถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม
ทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
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o ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านั้น กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดย
จะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึ งถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

