Dream Destinations Tour

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่
เมืองฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ น
จุดแวะพัก ขนถ่ายสิ นค้าและซื้ อขายเกลื อมาแต่โบราณ เมื องที่ตัง้ อยู่ท างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติ ด
ชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความ
เขียวขจีของขุนเขา
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นาท่า นขึ้ น
สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทือกเขา
แอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ.
1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัว
ปราสาทตัง้ อยู่บนบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร
เข้าชมปราสาทนอยชวาน สไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว
ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนาม
ว่า นอยชวาน สไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2
ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่า
และคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย
อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ NH Munchen Messe หรื อระดับเดียวกัน

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

(เยอรมัน-ออสเตรีย)

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู่บ ริ เวณ จัตุ รัส มาเรี ยน ย่านเมื องเก่า ที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลัก ษณ์ท่ ีสาคัญของมิ วนิ ค
เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นนา
ท่า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาลบู ร์ก ประเทศออสเตรี ย
ระหว่ า งทางมี วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ส วยงามเป็ นเอกลัก ษณ์
ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง
น าท่า นชม สวนมิ ร าเบล ให้ท ่า นเก็ บ บัน ทึ ก ภาพ
ประทับ ใจไว้เป็ นที่ระลึ ก อีก ทัง้ ที่นี่ ยัง เป็ นสถานที่ถ่ายท าของ The Sound of
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คา่

Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ ซคั สู่ยา่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมเมืองซาลบูรก์ ที่มีช่ ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่งได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวี
เอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) นาท่านชม บ้านเลขที่ 9
ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อจะแวะสักการะมหาวิหาร
ของซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื อง เดินเที่ ยวชมเมื องเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดก
โลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้ส่วนที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ
อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้น
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ส่ี

ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดิ นทางสู่
ฮัล ล์ส ตัท ท์ (Hallstatt) หมู่บ า้ นมรดกโลกแสนสวย อายุ ก ว่า
4,500 ปี เมื องที่ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติ ก
ที่ สุ ด ใน Salzkammergut เขตที่ อยู่บ นอัพ เพอร์ อ อสเตรี ย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่ง
ออสเตรี ย และเป็ นพื้ นที่ มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมื องหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้ นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรี ย ผ่านชมพระราชวัง
ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่
13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นที่ทาการของ
สภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยนมาก่อนจนถึ งคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1918
นาท่านถ่ายรู ปอนุสาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็ นราชินีผูซ้ ่ ึงทาให้ออสเตรี ยมีความเจริ ญรุ ่งเรื องมากที่สุด
ในยุคที่ทา่ นขึ้นครองราช จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา
ถนนสายนี้ เป็ นถนนการค้าใจกลางเมื องที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้พบกับโรง
ละครหรื อโอเปร่าเฮ้าส์ นาท่านถ่ายรู ปกับ วิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ตงั้ ตระหง่านอยู่
กลางกรุ งเก่าเวียนนา เป็ นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื้องสีสนั สวยงาม
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

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 ราชวงศ์ฮับ ส์บูร์ ก ตั้ง แต่ค ริ สต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ นสถานที่รวบรวมผลงานทาง
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คา่

ศิ ล ปะการตกแต่ง ชั้น เยี่ ยมจ านวนมาก ภายในอุ ท ยานเคยเป็ นที่ ตั้ง ของสวนสั ต ว์แ ห่ง แรกของโลกเมื่ อ พ.ศ.
2295 ปั จ จุ บ ั น ได้รั บ การประกาศให้ เ ป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ช่ ื อเสี ยงมา ก ใ น
กรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย นาท่านเดิ นทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หาก
โปรแกรมตรงกับอาทิ ตย์ขอสงวนสิทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิสระช้อปปิ้ 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 และอื่นๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มื องมรดกโลก เพชรน้างามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชม
เมื องที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมื องนี้ ตัง้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัล
ตาวา ความโดดเด่นของเมื องที่มีอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุค
กลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้
ให้เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่น อีก
อย่า งของเมื องนี้ คื อ มี แ ม่น้ า วั ล ตาวาไหลผ่า นและ
ล้อมรอบเมื องในลักษณะงอโค้ง เป็ นคุง้ ไปตามเนิ นเขา
คดเคี้ยวเหมื อนรู ป ตัว S จนท าให้ภู มิท ศั น์ของตัวเมื อง
เหมื อนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้
บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก

ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – อิสระช้อปปิ้ ง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าพาทุ ก ท่า นชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ข องเมื อ งแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถื อเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระให้ทา่ นเดิน
เที่ยวชมเมื องโบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมื องแห่งปราสาท
ร้อยยอดตัง้ อยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้าวัล ตาวา ผ่านชมทิวทัศน์
ธรรมชาติท่ ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปรากเป็ นเมื อง
หลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสอง
อาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมรา
เวีย ปัจจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

(เชค)

วันที่เจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
เช้า

(เชค-ยูเออี)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ท่ สี ุดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา ในอดีต
เป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิบดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
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รู ป ปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิ ก าดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิก าดาราศาสตร์โบราณ
คูบ่ า้ นคูเ่ มื องของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 140
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

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

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ธันวาคม

ราคา

3-10 ธ.ค. 2562

45,900

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

59,900

มกราคม

22-29 ม.ค. 2563

กุมภาพันธ์

6-13 / 20-27 ก.พ. 2563

มีนาคม

11-18 มี.ค. / 25 มี.ค.-1 เม.ย. 2563

45,900
45,900
45,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
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อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเ
✓ ข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า 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

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 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) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกสิกรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ืนวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
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5.
6.

ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงิน โดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ท่ ี
สูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะถื อว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2.
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5.
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
จ่ายได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจ จุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอด
อัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
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7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

กรณี ท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดิ นทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คื นค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นค าร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดิ นทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่น
วีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หาก
ท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

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…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
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ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคูส่ มรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
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ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

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