ยุโรปในฝัน 9 วัน พักโรงแรม 7 คืน
เยอรมัน-ออสเตรี ย-สวิส-ฝรั่งเศส

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทเิ ซ่ -ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ฟุสเซ่ นเมืองเล็กๆในถนนสายโรแมนติค
อินสบรุ คเมืองสวยในหุบเขา-สวยๆสไตล์ สวิสทีล่ ูเซิร์น-อินเทอร์ ลาเก้ น-ยอดเขาจุงฟราว ท็อป ออฟ ยุโรป
ลาเปอติดฟรองซ์ สตราสบรู ก์-รถไฟด่ วนทีจีว-ี พระราชวังแวร์ ซายน์ -ชมและช้ อปในกรุ งปารีส

เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน แล้ วค่ อยเริ่มต้ นเที่ยวแบบสดใสกับทัวร์ เส้ นทางสวยๆ
ราคาเดียวทุกกรุ๊ ป 79,900 – ราคานี้รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป
วันเดินทาง 28 มี.ค.-5เม.ย. / 3-11 พ.ค. / 14-22 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 านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง แฟรงค์เฟิ ร์ ท
– ไฮเดลเบิร์ก – ทะเลสาบทิทิเซ่ -ป่ าดํา
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองมหาวิทยาลัย ที่โด่งดังของเยอรมัน และยังเป็ นเมืองพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 นําท่ านขึน้ ชม ปราสาท
ไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างมาตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่12 และได้รับการต่อเติมมาในหลายยุคสมัย ปั จจุบนั เป็ นปราสาทที่
ได้รับความเสียหายไปตามกาลเวลา ไฟไหม้ แผ่นดินไหวจนเหลือให้เห็นดังปั จจุบนั นําท่านชมประตู วัน
ไนท์เกท ที่สร้างเสร็จในคืนเดียว ชมถังไวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 220,000 ลิตร ชมวิวสวยของตัว
เมืองที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เนคการ์ ก่อนนําท่านชมวิวสวยและถ่ายรู ปกับตัวปราสาทที่ต้งั อยูบ่ นเนินเขา จาก
สะพานโอลด์ บริดจ์ หรือสะพานคาร์ ล ทีโอดอร์ ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ เนคการ์ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง – ช้อปปิ้ ง
ของที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารไทย

บ่ าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขตป่ าดําของเยอรมัน เพือ่ นําท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ ทะเลสาบทิทิเซ่
ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่ าดํา ที่เป็ นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรู ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านเดินเล่นชม
ธรรมชาติหรื อช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของเยอรมัน อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เครื่ องครัวตุก๊ ตาคู่ ZWILLING
กระเป๋ า RIMOWA เสื้อผ้าแฟชัน่ AGNERฯลฯจากนั้นนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสบรรยากาศของทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทาง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเข้าที่พกั ในเขตป่ าดํา
โรงแรม WYNDHAM GARDEN DONAUSCHINGENหรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
ป่ าดํา-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่ น
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามในเขตบาวาเรี ยอัลไพน์ ที่ท่านจะได้ชื่น ชมทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริ ม
ทะเลสาบแอลป์ ที่ต้งั ของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรี ย นอยชวานสไตน์และ โฮเฮนชวานเกา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่าน ขึน้ รถชัตเติล้ บัสขึน้ เขา (การให้บริ การขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ หากไม่สามารถขึ้นได้โดยรถบัส อาจ
ต้องเดินขึ้นปราสาท หรื อขึ้นรถเทียมม้า มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 6 ยูโร) เพือ่ นําท่านชม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2ที่ตอ้ งการ
สร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นําท่านชมวิวสวยจาก
สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรู ปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดัง่ รู ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ (หากมีหิมะปกคลุมหรื อมี
อันตรายจะไม่สามารถไปที่สะพานได้) ซึ่งความงามนี้ยงั ทําให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย ์ ได้
นํามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ยท์ ุกแห่งทัว่ โลก
จากนั้นนําท่านสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่ นแคว้นบาวาเรี ย สเน่ห์
ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสนั เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นําท่าน
เดินเล่น-ถ่ายรู ป จากนั้นนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่ า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
วันที่สี่ ฟุสเซ่ น-อินสบรุค
(ออสเตรีย) – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ ) -ซาสเซิล
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางที่สวยงามของอัลไพน์-ทิโรล เพือ่ ผ่านเข้าไปในเมืองอินสบรุ ค
เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรลของออสเตรี ย นําท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ที่มีพระตําหนักหลังคาทองคําเป็ น
แลนด์มาร์คที่สาํ คัญของตัวเมือง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสวารอฟสกี้ ซิลเวอร์คริ สตัลที่โด่งดังของออสเตรี ย
ที่มีโรงงานฐานการผลิตขนาดใหญ่อยูท่ ี่เมืองวัทเทินนอกเมืองอินสบรุ ค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นําท่านออกเดินทางลอดผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาอัลเบิร์ตที่มีความยาวร่ วม14กิโลเมตรผ่านรัฐอิสระลิคเท่นสไตน์
สู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิส ที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ช้อปปิ้ ง หรื อถ่ายรู ปกับแลนด์มาร์คที่สาํ คัญของลูเซิร์น อาทิ อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ คาเปิ ล
บรุค - ทะเลสาบลูเซิร์น ตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําท่ านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม KREUZ SACHSELN หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ ลาเก้ น
-ซาสเซิล
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหนึ่งหมู่บา้ นเล็กที่ต้งั อยูเ่ ชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่ง
จุงฟราว คือมอนทช์–ไอเกอร์–จุงฟราว ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงาม นําท่ านโดยสารรถไฟไต่ เขา ขึ้นสู่ หมู่บ้าน
ไคลน์ ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรื อทอป ออฟ ยุโรป 1ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่
องค์การยูเนสโก ได้ข้ นึ ทะเบียนให้กบั ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารนํ้าแข็งอเลิทร์ ช นําท่านขึ้นรถไฟ
ไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยูส่ ูงที่สุดของยุโรป ณ.ความสูง 3,454
เมตร นําท่านสัมผัสกับ วังนํ้าแข็งหรือไอซ์ พาเลซ ที่ขดุ เจาะลงไปใต้ธารนํ้าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติด
ไฟสีสนั สวยงาม มีแกะสลักตุก๊ ตานํ้าแข็งให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่ดว้ ย
นําท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิ งค์ ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือ
ระดับ นํ้าทะเล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่สถานีไคลน์
ไชเด็คและเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนสู่หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุน เน่ น อีกหนึ่งหมู่บา้ นเล็กๆ จากนั้นนําท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของสวิส ที่ต้งั อยูใ่ นหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบคือ
ทะเลสาบธุนน์และเบรี ยนซ์ ให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่อินเทอร์ลาเก้นก็มีร้านค้าไม่นอ้ ย
ไปกว่าเมืองอื่นใดในสวิส แถมร้านนาฬิกาใหญ่ๆอย่าง Kirchofer / Bucherer
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคารพืน้ เมือง จากนั้นนําท่านเดินทางกลับที่พกั ใน เมืองซาสเซิล
นําท่ านกลับเข้ าที่พัก โรงแรม KREUZ SACHSELN หรือเทียบเท่ า
วันที่หก ลูเซิร์นสตราสบรู ก์ (ฝรั่งเศส) -รถไฟด่ วน ทีจีวี - ปารีส
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองสตราสบรู ก์ หนึ่งในเมืองสําคัญของฝรั่งเศสที่ปัจจุบนั เป็ นที่ต้งั ของสภา
แห่งสหภาพยุโรปแห่งที่สอง และในบริ เวณเมืองเก่ายังได้นบั การขนานนามว่า LE PETIT FRANCE หรื อ
ฝรัง่ เศสน้อย เพราะอนุรักษ์ บรรยากาศเมืองเมื่อ 200 ปี ก่อนไว้ได้เป็ นอย่างดี จนได้รับการบันทึกให้เป็ น
มรดกโลก จากยูเนสโกอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่ านสู่ สถานีรถไฟสตราสบรู ก์ เพื่อโดยสารรถไฟด่ วน ทีจีวี ด้ วยระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ท่ านจะ
เดินทางถึง มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้าน
คนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม แฟชัน่ แบรนด์เนมที่ทนั สมัย นําท่าน
นัง่ รถชม เมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรู ปกับสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ วิหารโดมอินวาลิด - หอคอยไอเฟิ ล-จัตุรัส
คองคอร์ต-ถนนชองมป์ เอลิเซ่-ประตูชยั จากนั้นนําท่าน ลงเรือบาโตว์ มุช เพือ่ ล่องเรื อชมความสวยงามของ
อาคารบ้านเรื อนที่ต้งั อยู่ ริ ม 2 ฝั่งแม่น้ าํ แซนต์ จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสินค้ายุโรปในร้านค้าปลอดภาษี
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ.ภัตตาคารไทย
จากนั้นนําท่ านกลับเข้ าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด ปารีส
-พระราชวังแวร์ ซายน์ - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายน์ เพือ่ นําท่านเข้าชม ภายในของพระราชวังแวร์ ซายน์ พร้อมฟังบรรยายจาก
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น เพือ่ ให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยูใ่ นแต่ละห้อง
เดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้าเฝ้ า
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็ นห้องที่เซ็นสนธิสญ
ั ญาแวร์ซายน์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1ให้เวลาท่านเดินเล่น
ภายในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย
ช่วงบ่ายนําท่านช้อปปิ้ งสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี ก่อนนําท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ
ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของปารี ส
คํา่ อิสระ
อาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการช้ อปปิ้ ง
นําท่ านเดินทางกลับเข้ าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่ า
วันที่แปด ปารีส
- กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ลเดอโกลล์ เพือ่ ผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร ทําคืนภาษี ตรวจเช็ค
กระเป๋ าต่างๆ
13.30 น. นําท่านออกเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-931
วันที่เก้ า กรุงเทพฯ
06.30 น. เดินทางถึง

สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ สําหรับจํานวนผู้เดินทางขัน้ ตํา่ 25 ท่าน

พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

79,900
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 และ
ค่าภาษีน้ํามันทีป่ รับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้ย่นื
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 ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออก
บัตรโดยสารและทําการยื่นวีซ่าแล้ว 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 // ปารีส -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 900 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 ดินทางเป็นสําคัญ

o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทําให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่า
จะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว 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 ์ใน
การปรับเปลีย่ 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
เอกสารในการขอวี
ซ่า (กรุณาจัดส่ งซภายใน
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวี
่าของท่20านวันก่ 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 การค้าทุกหน้า
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 พี่
น้อง 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 องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
อีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง

