ยุโรปตะวันออก 10 วัน พักโรงแรม 8 คืน
แฟรงค์เฟิ ร์ ท-นูเรมเบิร์ก-คาร์ โลวีวารี-ปราก-เชสกีค้ รุมลอฟ
บราทิสลาวา-บูดาเปสท์ -เวียนนา-ฮัลสตัดด์ -มิวนิค

รายการพิเศษเดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน แล้ วค่ อยเริ่มต้ นเที่ยวแบบสดใส
ราคาสุ ดพิเศษ 69,900.- ราคานีร้ วมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป
วันเดินทาง 28 มี.ค. -6 เม.ย. / 13-22 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 2559
วันแรก กรุงเทพฯ
– แฟรงค์เฟิ ร์ ท (เยอรมัน)
09.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
12.50 น. ออกเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิ ร์ ท โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-922
19.05 น.
เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
เรี ยบร้อย นําท่ านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง แฟรงค์เฟิ ร์ ท
- นูเรมเบิร์ก - คาร์ โลวีวารี (สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก หนึ่งในเมืองโบราณที่ต้งั อยูต่ อนเหนือสุดของแคว้นบาวาเรี ย - เยอรมัน
นําท่านแวะเดินเล่นชมเมืองเก่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
จีน
บ่ าย
นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่สาธารณรัฐเช็ค นําท่านสู่ เมืองคาร์ โลวีวารี เมืองที่ต้งั อยูบ่ นสองฝั่ง
แม่น้ าํ วัลตาว้า เป็ นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดังจากเรื่ องราวของนํ้าแร่ ร้อน โดยชื่อเมืองมี
ความหมายเมืองแห่งนํ้าแร่ ร้อนของกษัตริ ยช์ าร์ล ที่คน้ พบโดยบังเอิญเมื่อครั้งพระองค์ออกป่ าล่าสัตว์และ
สุนขั ไล่เนื้อของพระองค์ไปตกลงในบ่อนํ้าแร่ ร้อนธรรมชาติ จนปั จจุบนั มีการค้นพบบ่อนํ้าแร่ ร้อนถึง 12
บ่อที่มีแร่ ธาตุต่างชนิดกันและมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ หรื อดื่มเพือ่ สุขภาพ ท่านจะได้เห็นผูค้ น
เดินถือถ้วยเซรามิคที่สวยงามเดินดูดนํ้าแร่ ของเมืองนี้ไปทัว่ ให้เวลาท่านเดินเล่น ถ่ายรู ป ชมเมือง ช้อปปิ้ ง
สินค้าพื้นเมืองอย่าง ถ้วยเซรามิคนํ้าแร่ - เหล้าสมุนไพรเบครอฟก้า-วาฟเฟิ ลออฟลัตกี้-หินตะไบเล็บ
นาฬิกาไม้แกะสลัก จากนั้นนําท่านเดินสู่ กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปราก
เป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้
ปรากเป็ นเมืองมรดกโลก

คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน นําท่ านเข้ าที่พัก โรงแรม INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
กรุงปราก - ชมเมือง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุงปราก ที่ต้งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็น ตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ นําท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท ที่มี เดอะ
โกลเดนเลน สถานที่เคยเป็ นที่อยูข่ องช่างเล่นแร่ แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์
มหาดเล็กและปั จจุบนั เป็ นแกลเกอรี่ หรื อร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และ มหาวิหารเซนต์ วิตัส วิหาร
ประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
พืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนําท่านสู่ยา่ น จตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานา
ชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และ ให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดา
พระราชวังต่างๆ ก็นิยมนําไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม รวมทั้งนําท่านเดินสู่ สะพาน
ชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ไทย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่ ปราก-เชสกีค้ รุมลอฟ-บราทิสลาวา(สาธารณรัฐสโลวัค)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ เป็ น เมืองเก่าแก่
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1374 ซึ่งมีอาณาเขตของเมือง อยูต่ ิดกับประเทศออสเตรี ย และเยอรมนี มี
ประวัติศาสตร์ของเมืองอันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เมือง ครุ มลอฟ เป็ นเมืองแห่งมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่านถ่ายรู ปกับบริ เวณรอบนอกของ ปราสาทครุมลอฟ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 ถือเป็ นปราสาทที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองมาจากปราสาทปร๊าก มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองใน
ย่านเขตเมืองเก่า ที่รักษาบรรยากาศเมืองโบราณในยุคกลางของยุโรปได้อย่างดียง่ิ จากนั้นนําท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองบราทิสลาวา เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัคที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พักโรงแรม FALKENSTEINER หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า บราทิสลาวา-ปาร์ นดอร์ ฟ เอ้ าท์ เลท
– บูดาเปสท์ (ฮังการี)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นชมวิวสวยๆของบราทิสลาวาจากจุดชมวิวบน
ปราสาทบราทิสลาวา จากนั้น นําท่านเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรี ย เพือ่ เดินทาง ต่อสู่
ปาร์ นดอร์ ฟ ดีไซน์ เนอร์ เอ้ ท์เลท ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ในราคาพิเศษ
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
14.30น.
นําท่านเดินทางต่อสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ต้งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ ดานูบแยกเป็ นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อัน
ได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็ นที่มาของคําว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา ปารี สแห่งตะวันออก

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก MERCURE BUDA หรือเทียบเท่ า
วันที่หก บูดาเปสท์
– ชมเมือง – เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองที่ต้งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ โดยฝั่งดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าอยูฝ่ ั่งตะวันตก และฝั่ง
เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยูฝ่ ั่งตะวันออก ถ่ายรู ปกับ ป้ อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง
อนุสรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church)
โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุด
ของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นําท่านถ่ายรู ปกับ จัตุรัสวีรบุรุษหรืออีโร่ สแควร์ แลนด์มาร์ค
ที่สาํ คัญของบูดาเปสท์และประวัติศาสตร์แห่งชนเผ่าแมกยาร์ จากนั้นนําท่ านลงเรือ ล่ องชมความสวยงาม
ของสองฝั่ง แม่ นํ้าดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์น้ นั เป็ นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ อาคาร
รัฐสภาที่สวยงาม สะพานเชนบริ ดจ์ สัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จีน
บ่ าย
นําท่านเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรี ย เพือ่ เดินทาง สู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรี ยนําท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ และยังเป็ นที่ต้งั แห่ง มหาวิหารเซนต์
สตีเฟ่ น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสบายๆ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
. ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก ANANAS หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด
เวียนนา - ชมเมือง พระราชวังเชรินบรุนน์ – ฮัลล์ สตัท -บาด ริคเค่นฮาลล์ (เยอรมัน)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ รถผ่านชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา
อาทิสวนสตัดด์ปาร์ค-จัตุรัสมาเรี ยเทเรซ่า- อาคารรัฐสภา – ศาลาว่าการเมืองเวียนนา – โอเปร่ าเฮ้าส์ –
พระราชวังหลวง จากนั้นนําท่านเข้าชมภายในของ พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวัง
ฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่ง
ห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไทย
บ่ าย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮัลล์ สตัท เมืองสวย ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเที่ยวชมเมืองที่โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเขต
ออสเตรี ยที่มีทะเลสาบอยูบ่ ริ เวณนี้มากถึง 76 แห่ง ให้เวลาท่านเดิน เล่น เลาะเลียบริ มทะเลสาบบนถนนที่
เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) มีร้านขายของ หน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรี ยน- อัลไพน์ ที่แต่ละ
หลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามตลอดเส้นทาง จากนั้นนําท่านออก
เดินทางข้ามพรมแดนกลับเข้าสู่เยอรมัน นําท่านเข้าที่พกั ใน เมือง บาด ริคเค่นฮาลล์ เมืองเล็กๆน่ารักของ
เยอรมันที่อยูใ่ กล้พรมแดนออสเตรี ย นําท่ านเดินทางเข้ าทีพ่ ักโรงแรม WYNDHAM GRAND BAD
RICHEHALL หรือเทียบเท่ า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ในโรงแรม

วันที่แปด บาด ริคเค่นฮาลล์
– มิวนิค (เยอรมัน)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน แวะชม บี
เอ็ม ดับบลิว เวิลด์ โชว์รูมที่สวยงามและทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิว ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรู ป
และเลือกซื้อของที่ระลึกของ บี เอ็มและมินิคูเปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรู ปคู่กบั
ศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ตั้งอยูต่ วั หอคอย มี
ความสูงถึง 278 ฟุต ชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ต้งั ของโอเปร่ าเฮ้าส์ – พิพธิ ภัณฑ์เรส
ซิเด้นท์ ให้เวลาช้อปปิ้ งร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ หลุยส์ วิตตอง,มีดกรรไกร
ตุก๊ ตาคู่ , เครื่ องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋ าริ โมว่า , นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่
คํา่ อิสระ
อาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พัก
PARK INN MUNCHEN OST หรือเทียบเท่ า
วันที่เก้ า มิวนิค
–โรเธนเบิร์ก – แฟรงค์เฟิ ร์ ท-กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองโบราณยุคอัศวินของเยอรมัน ทีต่ วั เมืองยังอนุรักษ์ไว้ได้เป็ นอย่าง
ดี โดยยังมีกาํ แพงเมืองอายุร่วม 500 ปี ล้อมรอบตัวเมืองอยู่ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ที่มีบรรยากาศสวยงาม
มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ชมอาคารศาลาว่าการเมืองที่มีหน้าต่างของนาฬิกาประจําเมืองที่เป็ นตํานาน
ในการปกป้ องเมืองของเจ้าเมืองของเมืองนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้ เมือง
บ่ าย นําท่านเดินทางเข้า
สู่ตวั เมือง แฟรงค์เฟิ ร์ ต เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจและการธนาคารที่สาํ คัญที่สุดของ
เยอรมัน นําท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบา้ นไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจําลองมาจาก
ของเก่า โดยรักษารู ปแบบสถาปั ตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม นําท่ านชมมหาวิหารโดม
แห่ งแฟรงค์เฟิ ร์ ท ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ได้ เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิ ร์ ท เพือ่ ผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตร
โดยสารและทําคืนภาษี
20.55 น.
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-923
วันที่สิบ กรุงเทพฯ
13.35 น. เดินทางถึง
สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ สําหรับจํานวนผู้เดินทางขัน้ ตํา่ 25 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

69,900
บาท
12,000 บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็ นราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
*** โรงแรมในยุโรป บางแห่ งอาจไม่ มีเตียงเสริมให้ บริการอาจจะไม่ สะดวกสํ าหรับท่ านที่ต้องการพักห้ องละ 3 ท่ าน***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจาก
เป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน)
ให้กบั สายการบินไทยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทําการยื่นวีซ่า
ล่วงหน้า 1 เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชือ่
และค่าภาษีน้ํามันทีป่ รับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้
ยื่น และต้องชําระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
์
จํานวนทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะ
เดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจาก
ออกบัตรโดยสารและทําการยื่นวีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
7. กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงเฟิ รต์ // มิวนิค-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปีและผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี กรม
ธรรมพ์ 500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 2 มี.ค.2558 และท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
• ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ทอ้ งถิน่ -ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็น
สําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทําให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้ก ับชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ ํานักอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํ้า
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน

***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่า 7 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่
ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณาของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่ อนวันเดินทาง) : ยืน่ วีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต
เอกสารส่ วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพือ่
ประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รู ปถ่ ายสี ขนาด กว้ าง3.5 x สู ง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป และฉากหลังต้ องเป็ นสี ขาวเท่ านั้น
ส่ วนของใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ องยาว
3.5 ซ.ม.อายุการใช้ งานไม่ เกิน 6 เดือน (ไม่ สวม แว่ นตาทุกชนิด)
* สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ (เบอร์มือถือ)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สําเนาบัตรข้าราชการ/ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ (ในกรณี ที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทํางาน
* หนังสือรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอตั ราเงินเดือน-ตําแหน่งวันเริ่ มงาน
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสําเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุก
หน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่กรุ๊ปออกเดินทาง

* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทาํ หนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ต้งั
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตาํ แหน่ง-วันเริ่ มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สําเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็ นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรื อบัญชีฝากประจําเท่านั้น
กรุ ณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็ นเดือนปั จจุบนั นับตั้งแต่เดือนที่มีการเรี ยกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุ ณาสําเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั )
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี **
* ในกรณี ที่การเงินส่วนตัวมีตวั เลขเงินฝากน้อย สามารถทํา BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรื อ
พีน่ อ้ ง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
* สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณี ที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบมาด้วย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่าํ ว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรื อเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมาย
ยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง

