ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน
เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย
ฮัลล์สตัท-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-บราทิสลาวา
บูดาเปสท์-เวียนนา-อิงโกลสตัดท์-มิวนิค-ช้อปปิ้ง OUTLET
กาหนดเดินทาง

14-22 /16-24 / 18-26 /19-27 / 20-28 ต.ค.
21-29 / 22-30 / 23-31 / 24 ต.ค.- 1 พ.ย.
6-14 / 26 พ.ย.- 4 ธ.ค. / 29 พ.ย. – 7 ธ.ค.2558

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบิน
ไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรือ่ งเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
01.00 น.

กรุงเทพฯ-มิวนิค- ฮัลล์สตัท (ออสเตรีย) -เวียนนา
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-924
(บริการอาหารค่าและอาหารเช้าบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นา
ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตั้งอยู่รมิ ทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเที่ยวชมเมืองที่โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีโ่ รแมนติกที่สุดในเขต
ออสเตรียที่มีทะเลสาบอยู่บริเวณนี้มากถึง 76 แห่ง นาท่านเดินเลาะริมทะเลสาบบนถนนที่เรียกว่า “ซี
สตราซ” (SEE STRASS) มีร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ที่แต่ละหลังล้วนประดับ
ประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามตลอดสายของถนนซี สตราซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

07.15 น.

กลางวัน
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บ่าย

ค่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย
อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่งฝรั่งเศส และเป็นที่รจู้ ักกันว่าเวียนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรี
คลาสสิค ที่ครั้งหนึ่งศิลปิน, คีตกวีผู้เรืองนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชวี ิต แต่งผลงานดนตรีอยู่กนั ที่นี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก Austria Trend Ananas Hotel หรือเทียบเท่า
เวียนนา – พระราชวังเชรินบรุนน์- บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่ าน นั่ง รถผ่านชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้น ในของ
เวียนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนั้นนาท่าน เข้า
ชมภายใน ของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มี
ความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม นาท่าน
เดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ และยังเป็นที่ตั้งแห่ง มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ที่สร้าง
ในสไตล์โกธิคที่งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยก
เป็น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคาว่า บูดาเปสต์ เจ้าของ
ฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Mercure Buda Hotel หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์ – บราติสลาว่า (สาธารณรัฐสโลวัค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตก และฝั่ง
เปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง
อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church)
โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชม ถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของ
บูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นาท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ อีโร่สแควร์ แลนด์มาร์คที่
สาคัญของบูดาเปสท์และประวัติศาสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ นาท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง
แม่น้าดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์นั้นเป็นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม
สะพานเชนบริดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราทิสลาวา (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้าดานูบ เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าดานูบ ที่บริเวณพรมแดนระหว่าง 3
ประเทศ สโลวัค-ออสเตรียและฮังการี นาเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโล
วัค ชมโบสถ์เซนต์มาร์ตินและปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จานวนมาก รวมทั้งโรง
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ค่า

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ละครและสถาบันวัฒนธรรม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Falkensteiner Hotel หรือเทียบเท่า
บราติสลาว่า – ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐเช็ค เพื่อนาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (เดินทาง 330 ก.ม.
ประมาณ 4.30 ช.ม.) เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุด
ในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้าวัลตาวา อดีตที่ประทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็น ตัวเมืองปราก ที่อยู่คนละฝั่งแม่น้า นาท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท ที่มี เดอะโกลเดน
เลน สถานที่เคยเป็นที่อยู่ของช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก
และปัจจุบันเป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และ มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่ง
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค จากนั้นนาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา
เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การ
ยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่ งดงาม
รวมทั้งนาท่านเดินสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปราก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก International Prague Hotel หรือเทียบเท่า
ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ – อิงโกลสตัดท์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช.ม.) เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.
1374 ซึ่งมีอาณาเขตของเมือง อยู่ติดกับประเทศออสเตรีย และเยอรมนี มีประวัตศิ าสตร์ของเมืองอัน
ยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้เมือง ครุมลอฟ เป็นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศรองมาจากปราสาทปร๊าก มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองในย่านเขตเมืองเก่า ที่รักษา
บรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปได้อย่างดียิ่ง ก่อนนาท่านเดินทางต่อสู่ Ingolstadt Outlet ให้
เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ AIGNER , BALLY , Birkenstock , Calvin Klein
, COACH , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo Boss , L Occitane , LACOSTE , Levi’s ,
Lindtt , MICHAEL KORS , Nike , PUMA , Samsonite , SUPERDRY , Swarovski , The North Face ,
Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , VALENTINO , Versace , ช็อคโกแลตสวิส ,
มีด-กรรไกรตุ๊กตาคู่ ฯลฯ
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ค่า

รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
หมายเหตุ : แนะนาที่เอ๊าท์เลทมีร้านอาหารไทย ชื่อ ”Thai Cuisine” ปรุงโดยเชฟคนไทย บริการอาหาร
ไทยหลากหลาย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก Intercity Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

อิงโกลสตัดท์ - มิวนิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน นาท่านนั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิคที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง
สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย นาท่านเข้าชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่
โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิ
คูเปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคูก่ ับ ศาลา
กลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ตัง้ อยู่ตวั หอคอย มีความ
สูงถึง 278 ฟุต ชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
ให้เวลาช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมที่มชี ื่อเสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง, มีดกรรไกรตุก๊ ตาคู่ ,
เครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมว่า , นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก Park Inn Munchen Ost หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่แปด
เช้า
14.25 น.

มิวนิค -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทาคืนภาษี
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG-925

วันที่เก้า
06.05 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ สาหรับจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 30 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

61,900 บาท
9,000 บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
่ า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
 ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทั ฯ
จะบริการแก่ทา่ นในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูล
เหล่านั้นมาทาการนัดหมายการยื่น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา เนื่องจากเป็นทัวร์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีนามั
้ น) ให้กบั สายการบินไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทาการยื่นวีซ่า ซึง่ จะทาการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึ่ง - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชาระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ามันที่
ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท หรือขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บแต่ละครั้งแต่ละเส้นทาง และต้องยื่น
วีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีควิ ให้ยื่น และต้องชาระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาทหรือแล้วแต่ค่ธรรมเนียมของแต่ละ
สถานทูต
 การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทาการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทาการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ณ ประเทศที่เราเดินทาง
 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ- มิวนิค-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
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ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ธ.ค.
57 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 900 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและ
มีเหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดย
ท่านจะต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของ
คืนที่พักนั้นๆ
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2.
3.
4.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน
***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซา่ (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นค่าร้องขอท่าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส่าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค่าร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ่าเป็นต้องส่งให้กับบริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
เครื่องประดับบดบังหน้าตา **

สัดส่วนใบหน้า 90%

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
- ใช้ส่าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส่าเนาสูติบตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณีท่านที่มีการเปลีย่ นชือ่
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท่างานของบริษัททีท่ ่างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท่างาน, อัตราเงินเดือน, ต่าแหน่งงาน เป็นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท่างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต่าแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท่างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส่าเนาบัตรประจ่าตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สา่ เนาทะเบียนการค้า หรือ ส่าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส่าเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท่างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส่าเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท่างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส่าเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงส่าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท่างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด
(กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค่าร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ ส่าเนาสมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียนหรือส่าเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
o หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายส่าเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึง
เดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท่าได้ พร้อมส่าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส่าเนาหน้าแรกที่มชี ื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส่าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ่า
เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส่าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายทีม่ ีการเงินมากกว่าจะต้องท่าจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ลิ าเนา
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o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ่าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ่าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ่าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส่าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช่าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค่าร้องใหม่ก็ต้องช่าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้ างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ่านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ช่าระเงินค่ามัดจ่าหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการช่าระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ่านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก่าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน่าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก่าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะค่านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................... วันเกิด ..........................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ........................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................ สถานที่เกิด .............................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์บ้าน........................... โทรศัพท์มือถือ .........................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์..................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)........................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)

ตั้งแต่วันที่............................ ถึงวันที่............................ รวม.......................... วัน
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