WONDERFUL EUROPE

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์ แลนด์ 7 วัน 4 คืน
มิวนิค จัตุรัสมำเรียนพลัทซ์ ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล หมู่บ้ำนฮัลล์ สตัทท์ อินส์ บรู ค
ลูเซิร์น สะพำนไม้ ชำเปล รู ปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิน ซู ริค

ราคาเริ่ มต้น

40,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนมกรำคม - พฤษภำคม 2562

บาท/ท่าน
❖ ชมเมืองซำลส์ บวร์ ก เมืองเล็กๆ สุ ดแสนโรแมนติก พร้ อมชมบ้ ำนเกิดโมสำร์ ท กวีเอกของโลก
❖ ฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสำบทีไ่ ด้ กำรขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกจำกยูเนสโก
❖ ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทแสนสวยในเทพนิยำย เปรียบเสมือนสั ญลักษณ์ ของดิสนีย์แลนด์
❖ ลูเซิร์น เมืองตำกอำกำศทีม่ ชี ื่อเสี ยงทีส่ ุ ดของสวิส ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ ะพำนไม้ ชำเปล
❖ นครมิวนิค นครแห่ งควำมหลำยหลำยด้ ำนสถำปัตยกรรม
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กรุ งเทพฯ – ดูไบ
พร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภู มิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบิน
เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ – มิวนิค – สนำมฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อำรีน่ำ – BMW Welt – พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมำเรียน
ถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนำมบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า สนำมฟุ ตบอลอัลลิอันซ์ อำรี น่ำ นาท่านผ่านชมบริ เวณสนามกี ฬาโอลิมปิ คที่ มิวนิ คได้รับ
เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972 นาท่านเดิ นทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ ออกแบบ
เป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่ นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิ
คูเปอร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระรำชวังนิมเฟนบู ร์ก (Nymphenburg Palace) เป็ นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์
ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชายอีเล็คเตอร์ แห่ งบาวาเรี ยและเฮ็นเรี ยตตา อเด
ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็ก
ซิ มิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย ส่ วนกลางของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพา
ชมสถานที่ ส าคัญ ๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ เด้น ท์ ฯลฯ น าท่ า นสู่ บ ริ เวณ จั ตุ รั ส มำเรี ย น ย่า นเมื อ งเก่ า ที่ มี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของมิวนิค เซ่ น ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์
แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั Best Western Munich Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน
ซำลบูร์ก – สวนมิรำเบล – บ้ ำนเกิดโมสำร์ ท
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซำลบูร์ก ประเทศออสเตรี ย ระหว่างทางมีวิวทิ วทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ ออสเตรี ย เนิ น
ภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชม สวนมิรำเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีก
ทั้งที่ นี่ยงั เป็ นสถานที่ ถ่ายทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ ยิ่งใหญ่ ฮอลิ วู๊ด จากนั้นนาท่ านข้ามแม่ น้ า
ซาลส์ซคั สู่ยา่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ต้ งั โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนือเมืองเก่า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ าน ชมเมืองเก่ ำซำลบู ร์ก ที่ มีชื่อเสี ยงในสถาปั ตยกรรมบาร็ อค ซึ่ งได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
บริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์ กตั้งอยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ นาท่านถ่ายรู ป บ้ ำนเลขที่ 9 เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอก
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ในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่ ราย
เรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ต้ งั อยู่ตรงจัตุรัสกลาง
เมือง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบี ยนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่ งก็เป็ นปี เดี ยวที่ ข้ ึ นทะเบี ยนให้ส่วนที่ เป็ น
พระราชวังเชิ ร์นบรุ นน์เมืองนี้ ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่าง
ก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้ น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฮัลล์ สตัทท์ – อินส์ บรู ค – หลังคำทองคำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมืองฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ ต้ งั อยู่ริม
ทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสี เขี ยวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่ โรแมนติ กที่ สุดใน
Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนี้วา่ เป็ นไข่มุก
แห่ งออสเตรี ย และเป็ นพื้นที่ มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิ นเที่ ยวชมเมื องเสมือน
หนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นที่ โรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่ องเที่ ยว
ของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอินซึ่ งคาว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า สะพานแห่ งแม่น้ าอินมีลกั ษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทื อกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองคำ (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในเขตเมื องเก่ าสร้ างขึ้ น โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่ วงต้น ศตวรรษที่ 15 ส าหรั บ เป็ นที่ ป ระทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่ น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ ต้ งั อยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่ งเรื องในอดี ต
ตั้งแต่ยคุ โรมันที่ใช้เมืองนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซื้ อขายเกลือมาแต่โบราณเมืองที่ต้ งั อยู่ทางแคว้นบาวาเรี ย
ตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรี ยมีความงดงาม ทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้าง
ทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวา
เรี ย ในช่ วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหิ นผาขนาด
ใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัทเป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร
ที่ ซ่ ึ งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่ างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่ งได้รับขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
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บรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่ าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้จาลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยายอันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิน – สะพำนไม้ ชำเปล – สนำมบินซู ริค – ดูไบ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า
หลังคาแห่ งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มี
ภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียว
ชอุ่ม
อิสระอำหำรเที่ยงตำมอัธยำศัย
นำท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพำนไม้ ชำเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์เป็ นสะพาน
ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้
เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่ อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะ
มี ภาพเขี ยนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขี ยนเก่ าแก่ อายุกว่า 400 ปี แต่ น่า
เสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้ นใหม่เกือบหมด นาท่านชม รู ปแกะสลัก
สิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุ ส าวรี ย ์ที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมื อง ที่ หัวของสิ งโตจะมี โ ล่ ห์ ซึ่ งมี กากบาทสั ญ ลักษณ์ ข อง
สวิตเซอร์ แลนด์อยู่ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี
ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้ างขึ้ นเพื่ อเป็ นเกี ยรติ แก่ ท หารสวิ ส ฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัต ย์ จงรั กภักดี ที่
เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซู ริค
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ – กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดิ นทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบน
เครื่ องบิน)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

********************************
ข้ อควรทรำบ :

❖ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์
แล้วทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั

❖ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

❖ ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่ น กรณี ที่เมื องนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรำค่ ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ำน

เด็ก (อำยุไม่ เกิน 12 ปี )
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

30 ม.ค.-5 ก.พ. 2562
18-24 ก.พ. 2562
6-12 มี.ค. 2562
13-19 มี.ค. 2562
20-26 มี.ค. 2562
27 มี.ค.-2 เม.ย. 2562
3-9 เม.ย. 2562
9-15 เม.ย. 2562
13-19 เม.ย. 2562
2-8 พ.ค. 2562
16-22 พ.ค. 2562
23-29 พ.ค. 2562

40,900.40,900.40,900.40,900.40,900.40,900.41,900.49,900.49,900.41,900.41,900.41,900.-

38,900.38,900.38,900.38,900.38,900.38,900.39,900.47,900.47,900.39,900.39,900.39,900.-

10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.-

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมือง
นั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่ ำธรรมเนียมในกำรขอยื่นวีซ่ำกลุ่มเชงเก้ น 3,500 / ท่ ำน ทำงสถำนทูตจะไม่ คืนเงินค่ ำธรรมเนียมทุกกรณี
 ค่ ำทิปคนขับรถท้ องถิ่น ท่ ำนละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป)
 ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น ท่ ำนละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริป)
 ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บำท
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
เงือ่ นไขในกำรจองทัวร์
➢ สาหรับการจอง กรุ ณำชำระเงินมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
➢ หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
➢ หากท่ านที่ ต ้อ งการออกตั๋ว โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่ างจังหวัด ) เพื่ อมายื่ น วีซ่ าหรื อวัน เดิ นทาง ให้ท่ านติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ กรณี เจ็บป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ จะต้องมี ใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บ รอง ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
➢ กรณีวซี ่ ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า
ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่ อนล่วงหน้าในกรณี ที่ ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 30 ท่ าน และทางบริ ษ ทั ยินดี คื นเงิ นโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย
สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็ นต้น

3. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สาหรับที่ นงั่ LONG LEG หรื อที่นงั่ บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่ สายการบิ นกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจ
ในการให้ที่นงั่ LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่ พกั ในยุโรปส่ วนใหญ่ ไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่ าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมา
สแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละ
สถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความ
ถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.

พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
3. ส าเนาทะเบีย นบ้า น / ส าเนาบัต รประชาชน / หรื อ ส าเนาบัต รข้า ราชการ / ส าเนาทะเบีย นสมรส พร้อ มแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั ,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิ ดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู อ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจ ากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึงแม้วา่ ท่าน
จะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้งหากสถานทู ตมีการสุ ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษั ทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯทางบริ ษัท
ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

13.

การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชาระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้

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

