มิวนิ ค จัตุรสั มาเรียนพลัทซ์ เมืองนูเรมเบิรก์ แฟรงค์เฟิ ร์ต
เมืองโรเธนเบิรก์ ออบ เดอร์ เทาเบอร์ เมืองไฮเดลเบิรก์
สตารสบูรก์ กอลมา เมืองซูก เมืองลูเซิรน์

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
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21.05 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ-มิวนิ ค-พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ -จัตุรสั มาเรียน-เมืองนูเรมเบิรก์
(ยูเออี-เยอรมนี )
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. ถึงสนามบินเมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณ
ด้านหน้า พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) เป็ นวังฤดูรอ้ นของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผู ้
ริ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชาย อีเล็คเตอร์
แห่งบาวาเรี ยและเฮ็นเรี ยตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของ
สถาปนิ กอากอสติ โนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี
พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อี
เล็ คเตอร์แห่งบาวาเรี ย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ.
1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง
เรสซิเด้นท์ ฯลฯ นาท่านสูบ่ ริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่
มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์
แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมื องที่ได้รับ
สมญานามว่า เมื อ งแห่ง เทพนิ ย ายของเยอรมัน หากใครเป็ นคนที่ ชื่ นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุ น เขา
สลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิ มะที่ปกคลุมขาว
โพลนไปทั่วทัง้ เมื อง ต้องที่น่ ี เลยเพราะนู เรมเบิร์กนั้นเสมื อนดัง เมื องแห่งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นนาท่าน เดินชมเมื องโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี อากรในอดีตที่
ถื อ เป็ นอาคารประวัติ ศ าสตร์ อี ก แห่งหนึ่ งของเมื อ งนู เรมเบิ ร์ ก จากนั้ น น าท่า นชมบริ เ วณ จัตุ ร ัส กลางใจเมื อง
(HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมื อง อันถื อเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่ใหญ่ท่ สี ุดในประเทศเยอรมนี
ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคื อ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่ว
ของโบสถ์พระแม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่ อเป็ นการราลึกถึง
พระราชกฤษฎี กาทองค าปี 1356 ที่ตราขึ้ นตามพระราชบัญชาของจัก รพรรดิ ค าร์ล ที่ 4 แห่งจักรวรรดิ โ รมัน อัน
ศักดิ์สิทธิ์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ่ท่ ีพกั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรื อ
ระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองโรเธนบวร์ก-เมืองแฟรงก์เฟริต-จัตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่
เมืองโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์
ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสูเ่ ขตเมื องเก่า ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางเมื องทางประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมื องดัง้ เดิม บ่ง
บอกถึงความรุ ่งเรื องของเมื องที่ทาการค้าไวน์, โค, กระบื อและขนสัตว์ ที่มี
มาตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรสั ใจกลางเมื องเป็ นที่ตงั้ ของ อาคารเทศบาลเมื อง
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กลางวัน

คา่
วันที่ส่ี
เช้า

คา่
วันที่หา้
เช้า

และโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ทา่ นมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจาในยุคอัศวินหรื อขุนนางเรื องอานาจ
ในยุคกลางหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆที่ผลิตในเมื องนี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู ่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าไมล์
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นเมื องแห่งอาคารสูงระฟ้า จึง
ได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่ อดูอย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็ นเสน่ หข์ องเมื อง
ใหญ่ ที่มีบา้ นเรื อนที่สวยงามเก่าแก่ท่ ไี ด้รับการบูรณะไว้ตงั้ อยูใ่ จกลางเมื อง
หลังจากนั้นนาเที่ยว ชมจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่
เก่าแก่ท่ ีสุดในเมื อง ด้านข้างก็ คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City
Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจัตุรัส
โรเมอร์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ NH Frankfurt Airport West หรื อระดับเดียวกัน
Wertheim Village Outlet-เมืองมันไฮม์-พระราชวังมันไฮม์
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ WERTHEIM VILLAGE OUTLET ให้
เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายกว่า 100 ร้านค้าและร้านอาหาร อาทิ เช่น ADIDAS, CALVIN KLEIN,
BIRKENSTOCK, COACH, FRED PERRY, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, NIKE, PANDORA,
SAMSONITE, VERSACE และอื่ นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง ถึงเวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู ่ เมืองมันไฮม์ เป็ นเมื องทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมนี มีประชากรราว
315,000 คน เป็ นเมื องใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของรัฐบาเดิน-เวื อร์ทเทิมแบร์ค ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าไรน์ท่ จี ุดบรรจบกับแม่น้า
เน็ คคาร์ และได้รับการขนานนามว่าเป็ น City Of Square ซึ่งมาจากเอกลักษณ์สาคัญของผังเมื องที่เป็ นกรอบสี่เหลี่ยม
นาท่านผ่านชม Jesuit Church โบสถ์เก่าแก่ประจาเมื องซึ่งสร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ. 1733-1756 สร้างจากหิ นทรายสี แดง
ภายในทาจากหิ นอ่อนเป็ นสไตล์คลาสสิ คยุคบาร๊ อคตอนปลาย จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า พระราชวังมันไฮม์
หรื อ Mannheim Baroque Palace ซึ่งเป็ นพระราชวังที่สร้างในรู ปแบบบาร๊ อคที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในประเทศเยอรมนี สร้างใน
สมัยของเจ้าชายอิ เลคเตอร์ คาร์ล ฟิ ลิปที่ 3 แห่งพาลาทิเนต ปัจจุบนั อาคารส่วนใหญ่ใช้เป็ น อาคารของมหาวิทยาลัย
มันไฮม์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ NH Hirschberg Heidelberg หรื อระดับเดียวกัน
เมืองไฮเดลเบิรก์ -เมืองสตราสบูรก์ -แคว้นอัลซาส-เมืองกอลมาร์
(เยอรมนี -ฝรัง่ เศส)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู ่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมื องเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางที่ตงั้ อยู ่ทาง
ตอนใต้ข องเมื อ งแฟรงค์เ ฟิ ร์ ต อิ ส ระให้ท ่า นเดิ น เที่ ยวชม ตัว เมื อ ง
เก่าไฮเดลเบิ รก์ ริ มฝั่งแม่น้าเนคคาร์ ท่ ีมีบรรยากาศสวยงาม ท่าน
สามารถถ่า ยรู ป ปราสาทไฮเดลเบิ ร ์ก จากริ ม ฝั่ ง แม่น้ า เนคคาร์
ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้ มีช่ ื อเสี ยงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่ องกว่า ๔๐๐
ปี ตัวอาคารด้านนอกและตัว วังเก่า เป็ น ศิ ละแบบโกธิ คและเรอเนส
ซองค์ ส่วนอีก๒อาคารที่อยู ่ ทางตะวันออกและทางเหนื อสร้างเมื่ อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถื อว่า เป็ นอาคารที่มีช่ ื อเสียงและมี
ความสาคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีหอ้ งเก็บไวน์ซ่ ึง บรรจุไว้ในถัง
โอ๊คบ่ม ที่เป็ นไวน์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดในโลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมื องมรดกโลกด้าน
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มนุ ษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็ นเมื องหลวงแห่ง แคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็ นเมื องที่เรี ยกได้วา่ มี 2
วัฒนธรรมคื อ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สต
ราสบูร์กเป็ นเมื องใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมื องปัจจุบนั ได้ช่ ื น
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม จัตุรสั เกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ท่ สี ุดซึ่งตัง้ อยูบ่ ริ เวณใจกลาง
ของเมื องสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ตงั้ ของ รู ปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท้ ่ มี ีบทบาทสาคัญในเรื่ องสงคราม
การปฏิ วตั ิของประเทศฝรั่งเศส นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารแห่ง
สตราสบูรก์ มีความสูงอยูท่ ่ ี 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง
ปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูดูงามระหงโดด
เด่นเห็ นแต่ไกลและถื อว่าเป็ นอาคารโบสถ์ท่ สี ู งที่สุดในประเทศ
ฝรั่ ง เศส ภัต ตาคาร หลัง จากนั้ น เดิ นทางสู ่ เมื อ งกอลมาร์
(COLMAR) เมื อ งศู น ย์ก ลางการท่อ งเที่ ยวอัน ดับ สองของ
แคว้น อัล ซาซ (ALSACE) เป็ นเมื อ งที่ ยังคงความงดงามของ
สถาปั ต ยกรรมไว้ไ ด้อ ย่า งมาก น าท่า นชมเขตเมื อ งเก่ า
กอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรม
ในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตัง้ อยู ่ ซึ่งบางหลังเป็ นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อนั งดงาม เป็ นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิ สน้อย”
(LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ช่ ื อมาจากลักษณะของบ้านเรื อนที่ตงั้ อยูบ่ นสองฝั่งคลอง ตัง้ อยูต่ ิดกับแม่น้าโลช (LAUCH)
มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้ นไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิ คและเรอเนซองส์
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก เมืองซูก-ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค (ฝรัง่ เศส-สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองซูก เคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้
เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบนั คื อเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ มีเขตเมื องเก่าที่กต่ งั้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13
อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื องที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ
อิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู ่ เดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมื องโบราณของ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น ดิ นแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคา
แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ ยงั มี ภูเขา
ใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ท่ ี แทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่
เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นา
ท่า นถ่า ยรู ป กับ สะพานไม้ช าเปล หรื อสะพานวิ ห าร
(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่าแก่
ที่ สุ ด ในโลก มี อ ายุ ห ลายร้ อ ยปี เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่ อมต่อไปยัง
ป้ อ มแปดเหลี่ ยมกลางน้ า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมี ภ าพเขี ย นเรื่ องราวประวัติ ค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้อง
บูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ตี งั้ อยูใ่ จกลางเมื อง ที่หวั ของ
สิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์
วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความ
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กล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิ วตั ิใหญ่สมัย
พระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.15 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
06.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************

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

กาหนดการเดินทาง

12-18 เม.ย. 2563
เมษายน
30 เม.ย.-6 พ.ค. 2563
พฤษภาคม

6-12 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563

กรกฎาคม

1-7 ก.ค. 2563

46,900
40,900
40,900
40,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
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**ผูเ้ ดินทางชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า
ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผยู ้ ื่นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสินใจของหน่ วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
ฝรัง่ เศส
เนเธอร์แลนด์

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
3,200
3,000
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,800
2,200
1,800

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
500
970
520

อัตราค่าบริการนี้ 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 ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
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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
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
877-7-31971-9
407-989482-0
670-1-23301-0
026-8-69526-5
986-0-65322-4

ชื่อบัญชี
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
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. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ 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 ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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5.

6.
7.

สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ 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
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน) รู ปถ่ายต้อง
เห็ นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็ นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ หลัง
ครบกาหนด
5. กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู ่ภูมิลาเนา 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 ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่า นจะถู ก ปฏิ เ สธวี ซ่า สถานทู ต ไม่คื น ค่า ธรรมเนี ย มที่ ได้ช าระไปแล้ว และหากต้อ งการขอยื่ นค าร้อ งใหม่ก็ ต อ้ งชาระ
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ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมี การสุ ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิ ญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ 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/
ดูแลผูเ้ 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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