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วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิ ค

(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
เมื องฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ น
จุ ดแวะพักขนถ่ายสิ น ค้า และซื้ อขายเกลื อมาแต่โบราณ เมื องที่ตัง้ อยู ท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติ ด
ชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิ วทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความ
เขียวขจีของขุนเขา
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านขึ้นสู ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ น
เทื อกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีก
แห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร ปราสาทหลังนี้ เพิ่ งได้รับขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิ กที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน,
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาลอง
แบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ NH Munchen Messe หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม มิวนิ ค - จัตุรสั มาเรียน – ซาลบูรก์ - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
เช้า

เที่ยง

(เยอรมัน-ออสเตรีย)

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ นทางสู ่บ ริ เวณ จัตุ ร สั มาเรี ยน ย่า นเมื อ งเก่า ที่ มี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค , หอคอยของโบสถ์แม่
พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรี ย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชม สวนมิราเบล ให้ทา่ นเก็บ
บันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทัง้ ที่น่ ี ยังเป็ นสถานที่ถา่ ยทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่
ฮอลิวูด๊ จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สูย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็ นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดด
เด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมเมืองซาลบูรก์ ที่มีช่ ื อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่งได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทื อกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
เอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) นาท่านชมบ้านเลขที่ 9
ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิ หาร
ของซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุ รัสกลางเมื อง เดินเที่ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่ งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดก
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คา่

โลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่ งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้สว่ นที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ
อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้ น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ส่ี

ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็ นเมื องที่โรแมนติ กที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู บ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึ ง 76 แห่ง
ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาเดิ นทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวี ยนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้ นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่านชมพระราชวัง
ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่
13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นที่ทาการของ
สภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 นา
ท่านถ่ายรู ปอนุสาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่ งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึ งทาให้ออสเตรี ยมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุดใน
ยุคที่ทา่ นขึ้นครองราช จากนั้นนาท่านเดินทางสูย่ า่ น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา ถนน
สายนี้ เป็ นถนนการค้าใจกลางเมื องที่เชื่ อมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรงละคร
หรื อโอเปร่าเฮ้าส์ นาท่านถ่ายรู ปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ตงั้ ตระหง่านอยูก่ ลางกรุ ง
เก่าเวียนนา เป็ นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้ องสีสนั สวยงาม
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

(ออสเตรีย)

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

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดี ต เป็ นที่ ประทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์บู ร์ ก ตั้ง แต่ค ริ สต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงาน
ทางศิ ลปะการตกแต่ง ชัน้ เยี่ ยมจ านวนมาก ภายในอุ ท ยานเคยเป็ นที่ ตัง้ ของสวนสัต ว์แห่ง แรกของโลกเมื่ อ พ.ศ.
2295 ปั จ จุ บ ัน ได้รั บ การประกาศให้เ ป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ช่ ื อเสี ยงมากใน กรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย นาท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรม
ตรงกับอาทิ ตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิ สระช้อปปิ้ งที่ McArthurGlen Designer Outlet
Salzburg) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอื่ นๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว** จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มื อง
มรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมื องที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมื องนี้ ตัง้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของ
เมื องที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ ง
ของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมื องนี้ คื อมีแม่น้าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตาม
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เนิ นเขา คดเคี้ยวเหมื อนรู ปตัว S จนทาให้ภูมิทศั น์ของตัวเมื องเหมื อนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้
บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

คา่

วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ ง
เช้า

เที่ยง

คา่

(เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าพาทุ ก ท่า นชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ข องเมื อ งแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถื อเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ทา่ นเดิ น
เที่ยวชมเมื องโบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิ วทัศน์ธรรมชาติ ท่ ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ ง
ปร๊ ากเป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คื อ อาณาจักรโบฮีเมีย
และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิ กาดาราศาสตร์ (เชค-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ท่ ีสุดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา ในอดีต
เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ แห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า โบสถ์เซนต์
ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิ ลปะกอธิ ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดิ นเล่นบน
สะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มื องของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
15.30 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เช้า

วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

เมษายน

พฤษภาคม

2-9 /29 เม.ย. – 6 พ.ค.
2562
7-14 / 13-20 / 9-16
11-18 เม.ย. 2562
11-18 / 18-25
25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562

ราคา

เด็ก
อายถตา่ กว่า
6 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

47,900

45,900 10,000

55,900

53,900 10,000

47,900

45,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเ
 ข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดิ นไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงิ นโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะ
ถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ น
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็ น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพิ นิจ
ของสถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอน
การยื่ นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
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 หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน..................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-2APR-25MAY19
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

