เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค 9 วัน 6 คืน

มิวนิค-มาเรียนพาท-ฟุสเซ่ น-ปราสาทนอยชวานไตน์
มหาวิหารเซ็นต์ สเตฟาน – ซาลสเบิร์ก – บ้ านโมสาร์ ท-ฮอลสตัท(เมืองมรดกโลก)
เชสกี้ คลุมลอฟ- คาร์ โลวีว่ ารี่ - ปราสาทแห่ งกรุงปราก
เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน -ช้ อปปิ้ ง PARNDORF OUTLET–บูดาเปสต์
กําหนดการเดินทาง :
บราทิสลาวา- สโลวัค – นูเรมเบิร์ก – แฟรงเฟิ ร์ ท
วันแรก
17.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ-มิวนิค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ T ประตู 9
โดยสายการบิน โอมานแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางสู่
มิวนิค โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-816 / WY-213 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่
สนามบินมัสกัต)

วันทีส่ อง
06.30 น.

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท(เมืองมรดกโลก)
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นาท่าน
เดินทางสู่ ตัวเมือง เมืองมิวนิก นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นําท่านชม
เมืองมิวนิคที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรู ปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิ คหรื อทันสมัย อาทิ
จัตุรัสมาเรี ยน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรู ปคู่กบั ศาลากลางมิวนิค ที่
สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ตั้งอยูต่ วั หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต

ผ่านชมย่านสาคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ต้ งั ของโอเปร่ าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ร้านค้า
แบรนด์เนมที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของยุโรป
จากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น เพือ่ นําท่ าน นั่งรถบัสเล็ก ขึน้ ถ่ ายรู ปกับความสวยงามของ
ปราสาทนอยชวานสไตน์
เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ เบิร์ก เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะ
แบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เมืองซาลส์เบิร์ก เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก โวล์ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ท และเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์อมตะเรื่ อง The Sound of Music
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านสู่จตั ุรัสกลางเมือง
เพื่อถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรี ยโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริ เวณ ของ สวนมิรา
เบลที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิ ค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้ งที่มีบา้ นเกิดของ
โมสาร์ตตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ย
นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4 ,000 ปี ช่วง
ที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริ สตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนําท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่
เรี ยกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ น
พื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสายบ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน
บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลาก
สี สนั สวยงามปลายสุ ดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม
ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม
คํา่
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ทีพ่ กั
HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
ฮอลสตัท-เวียนนา
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา
กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรี ย และเป็ นเมืองเกิดของ
ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง
เทีย่ ง รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่ งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มี
ความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม นา
ท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริ สตัลสวา
รอฟสกี้ -หลุยส์วิตตอง ฯลฯ และยังเป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตี
เฟ่ น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม นําท่านถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยร์ าชาเพลงวอล์ท โยฮันสเตร้าท์

คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
AUSTRIA TRAIN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เวียนนา-บูดาเปสต์ (ฮังงการี)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศอังการี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม นครบูดาเปสต์ เมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่นา้ โดยฝั่งดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าอยูฝ่ ั่งตะวันตก และ
ฝั่งเปสต์เป็ นเมืองใหม่อยูฝ่ ั่งตะวันออก ถ่ายรู ปกับป้ อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง
อนุสรณ์จากการสู ร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรู ปกับมหาวิหารแมททิอสั
(Matthias
Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่
สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร
นําท่านล่องเรื อชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร
คํา่
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
MERCURE BUDA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
บูดาเปสต์ - ช้ อปปิ้ ง PARNDOF OUTLET - ปราก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่
PRANDORF OULET ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมในราคาถูกๆ
เทีย่ ง อิสระกับการรับประทานอาหารเทีย่ ง เพือ่ ให้ มีเวลาช้ อปปิ้ งได้ อย่ างเต็มที่
บ่ าย คณะเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศเชค
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
ปราก – คาโรวีวาลี่ - เชสกีค้ ลุมลอฟ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุงปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่นา้ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่ งปราสาทร้อย
ยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขต
อุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆมากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหาร
เซนต์วิตสั วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี สแตนกลาสอย่าง
สวยงาม นําท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุ งปราก ที่ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพาน
ชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร
นําท่ านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ โลวารี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ช.ม.)เมืองคาร์โลวารี่ ต้ งั อยูบ่ นสองฝั่ง
แม่น้ าํ วัลตาว้า เป็ นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่ องราวของน้าแร่ ร้อน นาท่านเดิน
ชม เมืองคาร์โลวารี หรื อที่รู้จกั ในนาม “เมืองน้าแร่ ” เมืองที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมือง
อยูใ่ นหุ บเขาสองฝั่งแม่นา้ เทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็ นที่คน้ พบแหล่งน้าแร่ ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อนํ้าพุ
ร้อนถึง 12 แห่ ง ที่ร้อนที่สุด อยูใ่ นศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดง
สายนํ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมนํ้าแร่ ดว้ ยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทาํ จากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น
เมืองนี้เป็ นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพื่อรักษาสุ ขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การ
เดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิง่ อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหาร
ของเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรื อหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสี ยง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็ นของที่ระลึก
เดินทาง สู่ เมืองเชสกีกรุมลอฟ Cesky Krumlov เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของ
สาธารณรัฐเช็ก มีชือเสี ยงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุ มลอฟเมือง
มรดกโลกอีกเมืองหนึงของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การพิพากษาคดีและ
การจัดเก็บภาษี ต่อมาใน ได้รับการประกาศว่าเป็ นเมืองทีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเป
ลียนแปลงทางสังคมของประเทศ ชม ปราสทาเชสกีกรุ มลอฟ Cesky Krumlov Castle ซึงเป็ นปราสาทที
ใหญ่เป็ นอันดับสองของ Czech
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด
นูเร็มเบิร์ก-แฟรงเฟิ ร์ ท
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นูเร็ มเบิร์ก
เมืองที่มีอาคารบ้านเรื อนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์น่าชมเป็ นอย่างยิง่
นําท่าน
ถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจําเมือง และ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง สิ นค้าต่างๆ ในย่านเมือง
เก่า จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิ ร์ท
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีแ่ ปด
แฟรงเฟิ ร์ ท-สุ วรรณภูมิ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า
ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แฟรงค์เฟิ ร์ท เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจและการธนาคารที่สาํ คัญที่สุดของเยอรมัน นาท่านชม จตุรัส
กลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบา้ นไม้ทรงเยอรมันที่ได้สร้างจาลองมาจากของเก่าโดยรักษารู ปแบบ
สถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม ตรงกันข้ามกับจตุรัสจะเป็ นไคเซอร์ ฮอลล์ หรื อ
ห้องโถงแห่ งราชันย์ ที่กษัตริ ยท์ ุกพระองค์จะกระทาพิธีสวมมงกุฏ ณ สถานที่น้ ี ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ า
ตามอัธยาศัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.50 น. ออกเดินทางสู่
ประเทศไทย โดยสายการบิน โอมานแอร์ เทีย่ วบินที่ WY-114 / WY-815 (แวะเปลีย่ น
เครื่องทีส่ นามบินมัสกัต)

วันทีเ่ ก้า
สนามบินสุ วรรณภูมิ
19.00 น. เดินทางถึง
สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าใช้ จ่าย

29 มี.ค.- 6 เม.ย.

8-16 เม.ย.

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กตํา่ กว่ า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

65,900
75,900

62,900
72,900

เด็กตํา่ กว่ า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

59,900
68,900

เด็กตํา่ กว่ า 2 ขวบ
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียงเสริม

57,900
66,900

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

8,500
8,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนํา้ มัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่ าวีซ่า **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
9. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
4. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ประมาณ 25 ยูโร/ท่ าน/ ทริป

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ **ลูกค้ าโชว์ ตวั ทุกโปรแกรม**

 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่
วีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2
หน้า  รู ปถ่ าย
- รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 2X2 นิ้ว หน้าใหญ่ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขาว ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่ง
ขยายจากฟิ ล์มเท่ านั้นรู ปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป
 หลักฐานการเงิน (**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**)
- สําเนาสมุดเงินฝากส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งอัพเดทเป็ นยอดปั จจุบนั
- หนังสื อรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์ การันตี) **เฉพาะเคสยืน่ วีซ่าอิตาลี**
 หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่, เงิง นเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่ วน
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสําเนาไม่ เกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ และสํ าเนาบัตรนักศึกษาพร้ อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสํ าเนา
 สํ าเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาบัตรประชาชน หรือสํ าเนาใบสู ติบัตร และสํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ ามี ) กรุ ณาเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ

- กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
- ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จาก
อําเภอ หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ บิดา/มารดา
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยูใ่ นความ
ปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร
บุญธรรม เป็ นต้น
กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต ) พร้อม ทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป
...ส่ วนทีเ่ หลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท
กรณี วีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า โดยจะคืน
เงินส่ วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
ส่ วนที่เหลือชําระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวน
มาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
กรณี จองแล้วยกเลิก หักค่าบริ การทันที 2,000 บาทเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ ขายทัวร์ แก่ลูกค้ าทีเ่ ดินทางแล้วมีความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ังเกียจของ
คนส่ วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่ อเสี ยงดังรําคาญรบกาวนผู้อนื่ เอาแต่ ใจตนเอง
ชักชวนผู้อนื่ ให้ ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุ ขของผู้เดินทางสวนใหญ่ )
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ท่านทีม่ ีครรภ์ เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ ท่านทีม่ ีเด็กทารกอายุตํ่ากว่ า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้ อสรุปร่ วมกัน)
ต้ องขออภัยท่ าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอืน่
บริษัทไม่ ขายทัวร์ แก่ท่าน ทีต่ ้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้ อสรุ ป) ต้ องขออภัย เพือ่ ความ
สะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็ นส่ วนใหญ่
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนาม
ของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระ
โดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษทั ฯเมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
• ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่ านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ
ที่น้ ี
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ ึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม
, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต ) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิ งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มเี กียรติ ซึ่ง
ร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจํา
ทางบริษทั จะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ่วนตัวของแต่ละท่านที่ตอ้ งกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็ นจริง
(สําคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขที่บตั รประชาชน
........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จําเป็ นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน)
........................................................................................................................................................................
พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ
....................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์บา้ น / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน / เบอร์บา้ น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
อาชีพปั จจุบนั / ชื่อและที่อยูบ่ ริษัท / ตําแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน / วันเริ่มงาน /
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่เกิด
....................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานที่
เกิด
....................................................................................................................................................................................

