แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
มิวนิ ค - นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิรก์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์
โรเธนเบิรก์ ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองวูรซ์ เบริ์ก - แฟรงก์เฟริต
โคโลญจน์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.30 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
Dream Destinations Tour

21.05 น.ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ – มิวนิ ค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิ ค
(ยูเออี – เยอรมัน)
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
04.05 น. เดินทางสูเ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
08.35 น. ถึ ง สนามบิ น เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ย บร้อ ยแล้ว เดิ น ทางสู ่
เมืองฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ น
จุ ด แวะพัก ขนถ่า ยสิ น ค้า และซื้ อขายเกลื อ มาแต่โ บราณ เมื อ งที่ ตั้ง อยู ่ท างแคว้น บาวาเ รี ย ตอนใต้ข องเยอรมนี
ติดชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
ความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านขึ้นสู ่ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86
เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะ
แก่งของแม่น้าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ น
ปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซ่ ึงมีสีสนั
แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่ ง
ได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยว
ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูน
อย่างวอล์ทดิสนี ยย์ งั ได้จาลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ย ์
แลนด์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู เ่ มืองมิวนิ ค (Munich)
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Holiday Inn City East หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม จัตุรสั มาเรียน – พระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ - นูเรมเบิรก์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิรก์ (Nymphenburg
Palace) นิ มเฟนเบิ ร์กเป็ นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์
ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์
มาเรี ย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย และ เฮ็นเรี ยตตา
อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโน
บาเรลลิ ในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์
แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์
แห่งบาวาเรี ยส่วนกลางของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675
ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง
เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นาท่านสู ่บริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอัน เป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาคัญ ของ
มิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุก
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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กลางวัน

คา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมื องที่ได้รับสมญานามว่าเมื อง
แห่งเทพนิ ยายของเยอรมัน หากใครเป็ นคนที่ช่ ื นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวัง
แบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิ มะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทัง้ เมื อง ต้องที่น่ ี
เลยเพราะนู เรมเบิร์กนั้นเสมื อนดังเมื องแห่งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนาท่าน เดินชม
เมื องโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี อากรในอดีตที่ถือเป็ นอาคารประวัติศาสตร์อีก
แห่งหนึ่ งของเมื องนู เรมเบิร์ก จากนั้นนาท่านชมบริ เวณ จัตุรสั กลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาด
ใหญ่ประจาเมื อง อันถื อเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่ใหญ่ท่ ีสุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระ
แม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคื อ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและ
ตุก๊ ตาประดับนี้ ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่ อเป็ นการราลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตรา
ขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe
หรือระดับเดียวกัน
โรเธนเบิรก์ – วูรซ์ เบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู ่ เมืองโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ ได้กลายเป็ น
ส่ว นหนึ่ งในประวัติ ศ าสตร์ ข องเส้นทางสายโรแมนติ ก ของ
เยอรมนี เข้า สู ่ เ ขตเมื อ งเก่า ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางเมื อ งทาง
ประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมื องดัง้ เดิม บ่งบอกถึง
ความรุ ่งเรื องของเมื องที่ทาการค้าไวน์, โค, กระบื อและขนสัตว์
ที่ มี ม าตั้ง แต่ ค.ศ.1274 จัตุ รั ส ใจกลางเมื อ งเป็ นที่ ตั้ง ของ
อาคารเทศบาลเมื องและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิ สระให้ทา่ นมี
เวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจาในยุคอัศวินหรื อขุนนางเรื องอานาจในยุคกลางหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆที่
ผลิตในเมื องนี้
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่เ มื อ ง วู ร ์ซ เบริ์ ก (WUERZBURG)
เมื องบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของแคว้นบาวาเรี ย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุน่ เพื่ อผลิตไวน์ของ
เยอรมัน และเป็ นเมื องที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นาท่า นชมความงดงามของเมื องมรดก
โลกเมื องนี้ โดยเริ่ มจาก ศาลาว่าการเมื อง (City Hall) และแวะถ่ายรู ปกับ มหาวิ ห ารแห่งเมื องวูรซ์ เบริ์ ก
(Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่ อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิ พลจาก
ศิ ลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wurzburg
Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคื อพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการ
บูรณะหลายครั้งเนื่ องจากถูกทาลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรื อระดับเดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หก
เช้า

ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟริต – จตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสูเ่ มืองไฮเดลเบิรก์ (Heideberg) เมื องนี้ มีความน่าสนใจ
มากทัง้ ในแง่ประวัติศาสตร์ของเมื อง เป็ นเมื องมรดกโลก
และปัจจุบนั ไฮเดลเบิร์กก็เป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสี ยงมากในเรื่ อง
ของการผ่าตัดหัวใจ ที่ได้ช่ ื อว่าดีท่ สี ุดในโลก นาท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบิ ร ์ก ตั้ง อยู ่บ นเนิ น เขาโดยรอบมี ป่ า
ละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริ เวณ
ปาร์กของปราสาทจะมีตน้ ไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล
ต้นโอ้ค เมื่ อขึ้นไปอยูบ่ นเนิ นเขาที่ตงั้ ของปราสาทจะมี จุด
ชมวิวที่จะมองลงไปดูตวั เมื องเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็ น
แม่น้าเนคคาร์ ที่ไหลผ่าน ตัวเมื องไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้ มีช่ ื อเสี ยงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่ องกว่า
๔๐๐ปี ตัวอาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็ นศิละแบบโกธิ คและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก๒อาคารที่อยู ่ ทางตะวันออกและ
ทางเหนื อสร้างเมื่ อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่ งถื อว่า เป็ นอาคารที่มีช่ ื อเสี ยงและมีความสาคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของ
เยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีหอ้ งเก็บไวน์ซ่ ึง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็ นไวน์ท่ ใี หญ่ท่ สี ุดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดิ นทางสู ่เมื องแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าไมล์ เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนั แฟรงก์
เฟิร์ตเป็ นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รอง
จากลอนดอน แฟรงก์เฟิ ร์ตเป็ นเมื องแห่งอาคารสู งระฟ้า จึงได้
ฉายาว่า Mainhatten เมื่ อดูอย่างใกล้ชิดก็ จะเผยให้เห็ นเสน่ ห์
ของเมื องใหญ่ ที่มีบา้ นเรื อนที่สวยงามเก่าแก่ท่ ไี ด้รับการบูรณะไว้
ตั้ ง อยู ่ ใ จกลาง เ มื อง หลั ง จากนั้ น น าเที่ ย ว ช มจั ตุ ร ั ส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุ รั ส ที่ เก่า แก่ท่ ี สุ ด ในเมื อง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จัตุรัสโรเมอร์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรื อระดับเดียวกัน
โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ งในเมื องที่
เก่าแก่ท่ ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนี ซ่ ึงถู กสร้างโดย
ชาวโรมัน และเป็ นเมื อ งใหญ่อ ัน ดับ ที่ สี่ ของประเทศ
เยอรมนี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์
หรื อ เ คิ ล์ น โ ด ม เ ป็ น โ บ ส ถ์ ศ าส น าคริ ส ต์ นิ กา ย
โรมัน คาทอลิ ก ที่ มี ช่ ื อเสี ย งที่ สุ ด แห่ ง เมื อ งโคโลญจน์
ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้าง
ตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ้ นสุ ด ลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ อ
อุทิศให้แก่นักบุ ญปี เตอร์และพระแม่มารี และมี โกศทอง
ของกษัตริ ยท์ งั้ สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่ อ
ปี ค.ศ.1993 อีกด้วยจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหารกลางวัน เพื่ อให้
เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN
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KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่ นๆอีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
เมื องดุสเซสดอร์ฟเพื่ อเดินทางสูส่ นามบิน
21.15 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 58 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
05.40 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

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

กาหนดการเดินทาง

เมษายน

1-7 / 28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563

มิถุนายน

3-9 มิ.ย. 2563

47,900
47,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้า
พักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
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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 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 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) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ 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
ธนาคารกสิ กรไทย
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 คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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4.
5.

6.

เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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 ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2.
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
3.
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่ อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
5.
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6.
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่ น สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7.
กรณี ท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8.
กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9.
กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่าน
หนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรอง
จากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
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11.
12.
13.

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท ฯทาง
บริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชาระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ 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 ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
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..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

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