ทัวร์ยุโรป : รหัส EUR1959

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิรก์ THE SOUND OF MUSIC
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เวียนนา – พระราชวังเชิรน์ บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
กาหนดการเดินทาง :
วันแรก
17.00 น.
20.35 น.
วันที่สอง
07.10 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-มิวนิ ค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 / EK053
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0050-0330 *.*.*.
มิวนิ ค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิ ค
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการและขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.) นาท่านนัง่ รถบัสท้องถิ่น
(กรณี หิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นกั ท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านัน้ ) ขึ้นสู่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับความสวยงามของตัว ปราสาท
ด้านหน้าซึง่ เป็ นต้นแบบปราสาทของในดีสนียแ์ ลนด์…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ทีส่ วยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงาม
คลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรสั มาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบั
ศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีช่อื เสียงไปทัว่ โลก ตัง้ อยู่ตวั หอคอย มีความสูง
ถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั้ ของ
โอเปร่าเฮ้าส์ พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ซาลบูรก์ - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูรก์ (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของ
สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบ
ตลอดเส้นทาง เมือ่ เราถึงเมืองซาลบูรก์

เทีย่ ง
บ่าย

นาท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็ นสวนสวยประจาเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก
“เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค ” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิ ด้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นาท่านชม
เมืองซาลส์บวร์ก ที่มชี ่อื เสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า
จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นา้ ซาลซัค (Salzach)
และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม
สาท ….นาท่านข้ามแม่นา้ ซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีต่ งั้ โดดเด่น
อยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000
ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ท่สี วยงามเป็ นที่หลงใหล
ของนักเดินทางมากมาย
จากนัน้ นาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่ศิ ลปิ น พื้น บ้านออกแบบเองเป็ น ระยะสลับกับ บ้านเรือ น
สไตล์อลั ไพน์ท่เี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลัง
ล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีส นั สวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรสั ประจา
เมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนา้ พุกลางลานและอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
นาท่านเดินทางสู่ เมือ งเชสกี้ คลุ มลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์ก ลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.
1993 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รบั การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมี
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มกี าร
บูรณะอาคารและปราสาทครัง้ ใหญ่ โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิมไว้อย่าง
น่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ท่ยี าวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นใน การ
อนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทาให้องค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียน
เมืองคลุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
*.*.*. ในกรณีทเ่ี ป็ นช่วงแฟร์ หรือ งานสาคัญๆ ของเมืองจะทาการย้ายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*.
วันที่ส่ี
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทคลุม ลอฟ ที่ได้รบั การเปลี่ยนแปลงและต่ อเติมในหลายยุ คสมัย เปลี่ยนมือ
เจ้าของหลายครัง้ หลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ตงั้ อยู่บนเนินเขาในคุง้ นา้ วัลตาวา
นาท่านชมเมืองโบราณที่มอี ายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมา
เป็ นของอาณ าจั ก รโบฮี เ มี ย และบาวาเรี ย สุ ด ท้า ยเมื อ งก็ ก ลับ มาอยู่ ในการปกค รองของตระกู ล
SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รบั การ
ยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1992

คา่
ทีพ่ กั
วันที่หา้
เช้า

ทีพ่ กั
วันที่หก
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็ น
เมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรสั เมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขาย
ของนานาชนิด รวมทัง้ ร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นที่รูจ้ กั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดา
พระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ งั้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ แม่นา้
วัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนิน
เขาทีส่ ามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากทีอ่ ยู่คนละฝัง่ แม่นา้ ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่
ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทัง้ ยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชม
อาคารสาคัญๆ มากมาย จากนัน้ นาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มมี หาวิหารเซนต์วติ สั วิหารประจาราชวงศ์ซ่งึ
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุง
ปราก ที่ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่นา้ วัลตาวาสัญลักษณ์ท่สี าคัญของ
ปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่เี หล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขาย
ให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เป็ ดโบฮีเมียน
DUO HOTEL หรือเทียบเท่า
ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) – ช้อปปิ้ ง OUTLET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาติสลาว่า (BRATISLAVA) ....ระหว่งทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทิศน์
ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นาท่าน ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า และ ชมภายนอกของปราสาท
แห่งบาติสลาว่า..ได้เวลาอันสมควร
นาท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.) ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
…. *.*.*. อิสระอาหารคา่ เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มที่ *.*.*.
IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า
เวียนนา - พระราชวังเชิรน์ บรุน - บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184 กม.) เป็ นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย
และเป็ นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ท่โี ด่งดัง ชม อนุสาวรีย ์ โยฮันส์ สเตราท์
ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
นาท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิรก์
ทีม่ คี วามสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

นาท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินคาร์ทเน่ อร์สตราเซ่ ที่มีรา้ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้ หลุยส์วติ ตอง ร้านนาฬกิ า บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ นทีส่ ร้างในสไตล์โกธิคทีง่ ดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
*.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่ *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (196 กม.) เมืองที่ตงั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่า
และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคาว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
***อิสระอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัย ***
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตงั้ อยู่สองฝัง่ แม่นา้ โดยฝัง่ ดานู บแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝงั ่ ตะวันตกและฝัง่ เปสต์เป็ น
เมืองใหม่อยู่ฝงั ่ ตะวันออก ถ่ายรูปกับป้ อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก
การสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
งดงามของตัวเมืองได้
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ท่ีได้รบั ผลกระทบจาก
การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ท่มี อี าคารสวยงามหลายอาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่นา้ ดานู บ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่ างๆ ณ ถนน VACIUTCA ..อิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองและ
สินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัย ***
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า
15.10 น.
วันที่เก้า
12.05 น.

บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมทัง้ เก็บสัมภาระ…นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK112/EK384
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 2325-0305 *.*.*.
สนามบินสุวรรณภูมิ
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….
**********************

อัตราค่าใช้จา่ ย :
วันทีเ่ ดินทาง
18-26 ม.ค. /8-16 ก.พ./ 7-15 มี.ค.
/11-19 มี.ค./ 18-26 มี.ค. / 21-29
มี.ค./ 2-10 เม.ย. / 5-13 เม.ย./ 2230 เม.ย. / 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 1-9
พ.ค. / 6-14 พ.ค. /30 พ.ค. – 7 มิ.ย. /
3-11 มิ.ย./ 23-31 ก.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

42,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

9,500

** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถ

จัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้
ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,700.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**

เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่ นการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีท ี่
เมืองนนมี
ั้ การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม
จานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่
ทางบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถาม
เพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความ
ตามเงือ
่ นไขสายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับ
ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และ
ค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว

หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ ่านจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีที่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
อากาศและเหตุสด
ุ วิสย
ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กับทาง
เจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้

•

ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
• การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
• หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
• เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ

ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนัน
้ ได ้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
• หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุด
ในการเดิน ทาง ทั ง้ นี้ ท างบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุ บั ต ิเ หตุ ห รือ ความเสีย หายที่ เกิด จากโรงแรมที่ พั ก
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราระหว่า งประเทศ, ก ารนั ด หยุด งาน, ความล่า ช ้าของ
เทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล
เนื่ อ งจากเป็ นสิท ธิพ ิเศษทางการทู ต ) ซึง่ อยู่ เหนื อ การควบคุ ม ของบริษั ทฯ หมายรวมถึง ในระหว่า งการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวทั ง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ ที่
รับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่ว งหนา้ ทั ง้ นี้ ก ารขอสงวนสิท ธิดั งกล่า ว บริษั ท จะยึด ถือ และค านึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่ านที่ได้ มอบความไว้ วางใจ ให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี”้
่ เยอรมนี
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนทีส
่ ถานทูตเยอรมนี ในทุกกรณี***
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ โดยประมาณ 7 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือ
ชุด ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
เดินทางออกมาได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า
กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน ้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
้ ทีร่ ูปถ่าย
จานวน 2 ใบ ห ้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้ ห ้ามสวมแว่นตา หรือเครือ
่ งประดับ ,
ต ้องไม่เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ **แนะนาให ้ลูกค ้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ หาก
จาเป็ น**
3. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

- กรณีเป็ นนั กเรียน หรือ นักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
(สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท ้ายทีล
่ ูกค ้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน
่ ต ้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าทัวร์ด ้วยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
• หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต ้องรับรองค่าใช ้จ่ายให ้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทาง
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
่ ธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
- ทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือ
สถานทูตด ้วย
7. กรณีลก
ู ค ้าเคยมีวซ
ี า่ เชงเก ้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาเนาหน ้าวีซา่ เชงเก ้นแนบมาด ้วย
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + ชาระเงิน
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ตอ้ งกรอกให้ครบทัง้ หมดทุกช่องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขที่บตั รประชาชน
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ............................................................................................................................................................
E-Mail Address ..................................................................................................................................................................
พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / เบอร์บา้ น
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบนั / ชื่อและที่อยู่บริษทั / ตาแหน่ ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณี ยงั ศึกษาอยู่ ชื่อสถานศึกษาและที่อยู่ / เบอร์โทร.
..............................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
..............................................................................................................................................................................................
ใบจองทัวร์
รายการทัวร์................................................................................วันเดินทาง....................................................................
ชื่อผูต้ ดิ ต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ทีอ่ ยู่เพือ่ ติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทัง้ หมด......................................คน (ผูใ้ หญ่.......................ท่าน / เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ทงั้ หมด..............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........)
รายชื่อผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่นื ตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรตั
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัวเพิ
๋ ม่ / ลด.........................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว

ลงชือ่ ..................................................ผูจ้ อง
(.......................................................)

