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กำหนดกำรเดินทำง
คณะพิเศษ วันที่19-26 มีนำคม 2563
( กรุณำสำรองที่นั่งล่ วงหน้ ำก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที1่

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

17.00 น.
20.10 น.

สมำชิกทุกท่ ำนพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศชั้น 4 เคำน์ เตอร์
สำยกำรบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ำหน้ ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทำงสู่ เมืองอำบูดำบี ...โดยสำยกำรบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY401

วันที2่

มิวนิค – ซำลส์ บวร์ กอุทยำนมิรำเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซำ

00.10 น.
02.40 น.
06.15 น.

เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนเมืองอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่ นเครื่ อง)
ออกเดินทำงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY005
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี หลัง ผ่ ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำ เมื อง และด่ ำน
ศุลกำกรเรียบร้ อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์ บวร์ ก” เมืองอนุรักษ์ที่ต้งั อยูส่ องฝั่งของแม่น้ าซาล
ซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่
ใช้เ ป็ นฉากถ่า ยท าตอนหนึ่ งในภาพยนตร์ “เดอะ
ซาวด์ ออฟ มิวสิ ค ” ที่โ ด่งดังไปทัว่ โลก นาท่านชม
“อุทยานมิราเบลล์ ” อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็ น
สถานที่ แต่ ง งานที่ จ ัด ได้ว่า สวยที่ สุด แห่ งหนึ่ งของ
โลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” และทิวทัศน์
ของ “ป้ อมโฮเฮนซาลส์บวร์ ก ” เป็ นฉากหลังเพิ่ ม
ความมีเสน่ห์ให้กบั สวนแห่งนี้ …ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีก
เส้น หนึ่ งของโลก จากนั้น ถ่ายภาพที่ ระลึกหน้า “บ้ านพัก โมสาร์ ท ” ซึ่ งเป็ นนัก ดนตรี เอก ที่ ชาวออสเตรี ย

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

ภาคภูมิใจ เดินเล่นในบริ เวณ “จัตุรัสโมซาร์ ท” ชม อนุ สาวรี ยข์ องโมสาร์ ท มหาวิหารแห่ งซาลส์บวร์ ก ศิลปะ
แบบบารอคในยุคต้น
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ สตัทท์ ” เมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมั เมอร์กุท และยังเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รั บความนิ ยมมากเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของประเทศ
ออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์น้ นั อยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรี ย
ดิ น แดนซึ่ ง มีว ัฒ นธรรมสื บ ทอดต่ อ กัน มานานถึ ง
3,500 ปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร
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พักที่ :

IBB SUD HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที3่

พัสเซำ - เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊ ำก
สะพำนชำร์ ลส์ - อนุสำวรีย์ยำนฮุส

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ
สาธารณรั ฐเช็ก มีชื่อเสี ยงจากสถาปั ตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเก่ าและปราสาทครุ มลอฟ ซึ่ ง
เขตเมืองเก่ำนีไ้ ด้ รับกำรขึน้ ทะเบียนจำกยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลก ด้ว ยทาเลที่ ต้ งั ของตัวเมืองที่ มีน้ า
ล้อมรอบ ทาให้ก ลายเป็ นปราการที่ สาคัญในการ
ป้ องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองที่
ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการ
บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มี
ความสาคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมือง
ครุ มลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังจำกนั้นนำท่ ำนคณะเดินทำงสู่ กรุงปร๊ ำก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่ง
ดอกเรบซีดสี เหลืองอร่ าม และหมู่บา้ นชนบทอัน
เงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่ เข้า
สู่ “กรุงปร๊ ำก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่ง
ตั้ง อยู่ ริ มสองฟากฝั่ ง แม่ น้ าวัล ตาวา น ำท่ ำ น

เที่ยง
บ่ ำย

ถ่ ำยรู ปคู่ กั บควำมยิ่ งใหญ่ ของ “ ปรำสำท
ปร๊ ำก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชาย
บริ โวจเดิ ม ในสมัย กลางเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของ
กษัต ริ ย์ส มัย ต่ า งๆ ในจัก รวรรดิ โ บฮี เ มี ย ปั จ จุ บัน นี้ ได้ถู ก ใช้เ ป็ นท าเนี ย บรั ฐ บาลและเป็ นที่ พ านั ก ของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นาคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถาน
เก่าแก่อายุกว่า650ปี และควำมใหญ่ โตโอ่ อ่ำของ

“ มหำวิหำรเซนต์ วิตัส ” (ในกรณี ปราสาทและ
มหาวิหารปิ ดหรื อมีทาพิธีต่างๆจะเปลี่ยนไปเที่ยว
ในเมืองเก่าแทน) โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหาวิหารอันศักดิ์สิ ทธิ์ที่ มี
คุณค่าอย่างยิง่ ของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็ น
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คำ่

ที่เก็บพระศพของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทาขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 นำท่ ำน
เดินทำงข้ ำม “สะพำนชำร์ ลส์ ” สะพานสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ าวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่ 14ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรู ปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รู ปซึ่งมีความ
งดงามและไม่ซ้ าแบบ สัมผัสเหล่าศิลปิ นที่นาผลงานมาแสดงอยูร่ ิ มสองข้างสะพานนาท่านเที่ยวชม “จัตุรัสเมือง
เก่ำสตำเรเมสโต” สถานที่นดั พบของชาวปร๊ าก บริ เวณโดยรอบล้วน เป็ นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสำวรีย์ยำนฮุส” ผูน้ าฝ่ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็ นพวกนอกรี ต
ถูกเผาทั้งเป็ นโดย ผูป้ กครองของฝ่ ายคริ สต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ “หอนำฬิ กำดำรำศำสตร์ ” ที่ทุกๆ 1
ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริ สต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์
บริ เวณใกล้เคียงกันนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้ ง
สินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่างๆ ,ตุ๊กตาหุ่ นกระบอก ,งานผ้าปั กรวมถึง
ชิ้นงานแกะสลักต่างรู ปแบบ ฯ
อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรเที่ยวชมเมือง

พักที่ :

DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที4่

กรุงปร๊ ำก - บรำติสลำวำ – หอคอยบรำติสลำวำ – กรุงบูดำเปสต์ - คำสเซิ่ลฮิลล์

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นาท่านเก็บภาพความสวยงามของ “ปรำสำทบรำติส ลำ

วำ” อันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมื อง และแนวเทือกเขาคาร์ เป

คำ่

เทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ ดว้ ย, ภูเขาลิตเทิลคาร์ เปเทียน
(ส่วนหนึ่งของเทือกเขาคาร์เปเทียน) หากมีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิเช่น
ผ้าลูกไม้, เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงสู่ “กรุงบูดำเปสต์ ” เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี เมืองที่มีแม่น้ าดานู บไหลผ่านกลางเมือง นำ
ท่ ำนขึน้ สู่ “คำสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบำสเตียน”
ที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความกล้า หาญของชาวประมงผู ้
เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุ กราน
ในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุ สำวรี ย์ข องพระเจ้ ำสตีเ ฟ่ น”
ปฐมกษัตริ ยข์ องชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าป้ อม
ปราการ ผ่านชม “สะพานเชน” หรื อสะพานโซ่ ” สัญลักษณ์
ของกรุ งบูดาเปสต์
บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :

MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่ ำย
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วันที5่

กรุงบูดำเปสต์ - มหำวิหำรเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์ - ล่ องเรื อชมวิว สองฝั่งแม่ น้ำดำนูบ
Outlet Parndorf – ซังท์ เพิลเทิน

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั

เที่ยง

นาท่าน ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่งเป็ นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้ อมชม “อนุสาวรี ย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้าง
ขึ้ น เพื่อเฉลิมฉลองการก่ อตั้งอาณาจัก รฮังการี
ครบรอบ 1,000 ปี ท่ าน “ล่ องเรื อ ชมวิวทิวทัศน์
สองฝำกฝั่งแม่ น้ำดำนูบ” แม่น้ านานาชาติไหล
ผ่านหลายประเทศ ระหว่างการล่องเรื อท่านจะ
ได้ช ม “อำคำรรั ฐ สภำที่ สวยที่ สุด ของยุ โ รป”
สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นี
โอโกธิ ค อัน โดดเด่ น ชมอาคารบ้ า นเรื อน
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมือง
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

คำ่

จากนั้นนาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “Outlet Parndorf” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายใน
ราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess,
Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง

พักที่ :

IBB HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที6่

ซังท์ เพิลเทิน – เมลค์ – เที่ยวชมเมือง – โรเซนฮำร์ ม – เที่ยวชมเมือง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
นำท่ ำนเที่ยวชม “เมืองเมลค์ ” Melk เมืองเล็กๆที่มคี วำมสวยงำมของบ้ ำนเรื อนในยุค“เรอเนอซองส์ ” เป็ นจุด
แวะพัก ยอดนิ ย มที่ ต้ งั อยู่ต รงช่ ว งคุ ้งน้ าของแม่น้ า
ดานู บช่ ว งที่ ไหลผ่านประเทศออสเตรี ย ที่ ต้ งั ของ
เมืองนี้มีความสาคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุค
โรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครอง
ออสเตรี ย ชมความงามของ “ โบสถ์ สตีฟท์ เมลค์ ”
ที่มีอายุเก่ าแก่ กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิ ค ที น ที่
ตั้งอยูบ่ นหน้าผาริ มฝั่งแม่น้ าดานู ป ชมโบสถ์ใหญ่ที่
ตกแต่ ง ด้ว ยศิ ล ปะสไตล์บ ารอคที่ มี ค วามงดงาม
วิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลัง่ ด้วยทองเหลือง
อร่ ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็ นภาพเขียนเฟรส
โกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็ นพื้นเรื่ องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่ อง A Nome Of A Rose
บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ “โรเซนฮำร์ ม” โรเซิ นไฮม์ เป็ นเมืองในส่ วนภูมิภาคโอเบอร์ ไบเอิร์น รัฐบาวาเรี ย ประเทศ
เยอรมนี ถือเป็ นเมืองใหญ่สุดทางตอนใต้ของโอเบอร์ไบเอิร์น หากมีเวลา ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง

บ่ ำย

เที่ยง
บ่ ำย

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-19MAR-26MAR20

คำ่

บริกำรอำหำรมื้อคำ่ ณ ภัตตำคำร

พักที่ :

MERCURE HOTEL ROSENHEIM หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที่7

โรเซนฮำร์ ม - มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์ – อินโกลสตัดท์
ช้ อปปิ้ ง Ingolstadt Village Outlet

เช้ ำ

21.40 น.

บริกำรอำหำรมื้อเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมที่พกั
ท่านเดินทางสู่ ใจกลาง “เมืองมิวนิค” ชมอดีตนครหลวงแห่ งอาณาจักรบาวาเรี ย ที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่ว ง
ศตวรรษที่ 16-18 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ
พระราชวังหลวง เรสซิ เด้น ท์ ฯลฯ น าคณะเดิ น ทางสู่
บริ เวณ “จั ตุ รั ส มำเรี ย นพลั ท ซ์ ” ย่ า นเมื อ งเก่ า ที่ มี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิ คเซ่น
ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์
แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระกับการเที่ยว
ชมเมืองหรื อช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรมื้อกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง
นำท่ ำนเดินทำงสู่ “เมืองอินโกลสตัดท์ ” นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ “Ingolstadt Village Outlet” ให้ท่านได้มีเวลา
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ Aigner,
Armani, Bally, Baldinini, Bogner, Bogner, Calvin
Klein, Coach, Columbia, Desigual, Diesel, Escada,
Falke, Fossil, Furla, Gant, Geox, Gucci, Guess, Jimmy
Choo, Lacoste, Levi’s, MCM, Marc O’Polo, Michael
Kors, Nike, New Balance, Pandora, Porsche Design,
Prada, Polo Ralph Lauren, Puma, Samsonite, Superdry,
Swarovski, The North Face, Timberland, Tod’s,
Tommy Hilfiger, Under Armour, Versace ฯลฯ ได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิ ค เพื่อ
ทา Tax Refund
ออกเดินทำงสู่ เมืองอำบูดำบี ...โดยสำยกำรบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY004

วันที8่

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

06.40 น.
08.50 น.
18.05 น.

เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนเมืองอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลีย่ นเครื่ อง)
ออเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอทิฮัด แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ EY408
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ ำ , อำกำศ,กำรล่ ำช้ ำอันเนื่ องมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์
ในต่ ำงประเทศทีท่ ำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย บริษัท ได้ มอบหมำยให้ หัวหน้ ำทัวร์ ผู้ นำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ำรตัดสิ นใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

เที่ยง
บ่ ำย

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-19MAR-26MAR20

อัตรำค่ ำบริกำร
ออกเดินทำงช่ วง

วันที่ 19-26 มี.ค. 2563

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ ำน
39,900

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี พักท่ ำนเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
จ่ ำยเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )
39,900

39,900

15,900

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่ เติมจำกเจ้ำหน้ ำที่บริษทั ฯ
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / กรุ งเทพฯ – มิวนิค – กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้เดินทางไป
และกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม **

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
น้ าดื่มบนรถ
ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ ำน / วัน (10 วัน)
ค่ำธรรมเนียมทิปพนักงำนขับรถ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน (14 ยูโร)
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่ำ และค่ ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ 4,800 บำท ทำงสถำนทูตไม่ คืนให้ ท่ำนไม่ ว่ำท่ ำนจะผ่ ำน
กำรพิจำรณำหรื อไม่ ก็ตำม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่ องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้ อมชาระเงินมัดจา จานวน 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายัง
บริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดบางประการในทัว ร์ น้ ี เมื่อ เกิ ดเหตุ จาเป็ น สุ ด วิสั ย จนไม่ อาจแก้ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

รหัสทัวร์ : THW6-EY-EU-19MAR-26MAR20
หมำยเหตุ
 ทำงบริษัทจะทำกำรยื่นวีซ่ำของท่ ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ำรองที่นั่งครบ 25 ท่ ำน และได้ รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หำกในช่ วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริ ษ ท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสำรต่ ำงๆที่ใช้ ในกำรยื่น วีซ่ำท่ องเที่ยวทวีปยุโ รป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
- ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำดำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ ำมัดจำตั๋วเครื่ องบิ น หรื อตั๋วเครื่ องบิ นที่ออกมำจริ ง ณ วันยื่นวี ซ่ำ ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ำห้ องพักในกำรเข้ ำพัก ถ้ ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ ำนไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ ำนจะต้ องโดนค่ ำมัดจำห้ องพักทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ ำนไม่ ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ ำพัก ทำงโรงแรมจะต้ องยึดค่ำห้ อง 100% ในทันที ทำงบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบ และ
มี เ อกสำรชี้ แ จงให้ ท่ ำนเข้ ำใจ(ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่กั บ กำรต่ อ รองระหว่ ำงบริ ษั ท ฯกั บ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่ ำงประเทศหรื อ โรงแรมที่ พั ก
ต่ ำงประเทศเพื่อที่จะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ ำเป็ นสำคัญ)
 หำกท่ ำนผ่ ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้ วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100%
 ทำงบริษัทเริ่มต้ น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่ำนเดิน ทำงมำจำกต่ ำงจังหวัด หรื อต่ ำงประเทศ และจะสำรองตั๋ว
เครื่ องบิ น หรื อพำหนะอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำงใดที่ใช้ ในกำรเดินทำงมำสนำมบิ น ทำงบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ ำนควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุด หรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA (ต้ องมำโชว์ ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ ำน)
o หนังสื อเดินทำงที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ ำยสี (ต้องถ่ ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
o หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
* ค้ำขำย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
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*ข้ ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
o หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ ำนั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐำนกำรเงินของท่ ำนสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ

o
o
o
o
o
o

o

o

สถานทูตพร้ อม Statement และ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มกี ารจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ ำน 1 ชุด
สำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ำมี) 1 ชุด
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

o ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ ำนั้น การปฏิเสธวี
ซ่ าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

