รห ัสโปรแกรม : 17375

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่ น - ฮัลสตัดซ์
ซอลส์ เบิร์ก – ช้ อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง - เวนิส – โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค – นั่งเรื อกอนโดร่ า
เวโรน่ า – มิลาน – ดูโอโม - ฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์ เล็ท – ลูเซิร์น – ซูริค - ซาฟเฮาส์ เซ่ น - นา้ ตกไรน์
กาหนดการเดินทาง

14-20 ก.พ.//21-27 ก.พ.//28 ก.พ.-05 มี.ค. 2563
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR839

21.05 น.

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่2

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่ น

00.40 น.
01.50 น.
07.00 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR059
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมือง และด่ าน
ศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว

เทีย่ ง

นำท่ำนออกเดินทางมุ่ งหน้ าสู่ “เมื อง โอเบอ
รามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัว
เมื อ งยัง งดงำมด้ ว ยภำพเขี ย นสี บนผนั ง
บ้ำนเรื อนที่เกี่ ยวกับคริ สต์ศำสนำทัว่ ทั้งเมือง
มีร้ำนรวงเล็กๆที่ จำหน่ ำยสิ นค้ำของที่ ระลึ ก
ส ำหรั บ ศำสนิ ก เก็ บ ภำพประทั บ ใจกั บ
บรรยำกำศที่ ค ลำสสิ ก จำกนั่น น ำท่ ำ นออก
เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” ใน
แคว้นบำวำเรี ยของเยอรมนี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านถ่ ายรู ปด้ านหน้ า “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ ”(ภายนอก) ปรำสำทที่ได้ชื่อว่ำเป็ นต้นแบบกำร

ค่า

สร้ำงปรำสำทเทพนิยำยของเจ้ำหญิงนิทรำแห่ ง
ดีสนียแ์ ลนด์ ซึ่ งได้ถูกตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร
ตั้ง อยู่ใ นเทื อกเขำแอลป์ แถบแคว้นบำวำเรี ย
ประเทศเยอรมนีสร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2
แห่ งบำวำเรี ยในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปรำสำท
ตั้งอยู่บนบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่ำ200
เมตรเหนื อออบแก่งของแม่น้ ำพอลลัทสมควร
แก่เวลำนำคณะลงจำกปรำสำท จำกนั้นนำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ “เมืองฟุสเซ่ น”
บริการอาหารมื้อค่าภัตตาคาร / หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ :

Euro Park Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 3

ฟุสเซ่ น – ฮาลสตัดท์ - ซอลส์ เบิร์ก

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื องซอลส์ เบิร์กSalzburg นำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงของภำพยนตร์ ชื่อดัง“เดอะ
ซาวน์ ออฟมิวสิ ก” ชมควำมสวยงำมตำมธรรมชำติระหว่ำงทำง แวะเที่ยวชมเมืองฮำลสตัดท์ Hallstateริ มฝั่ง
ทะเลสำบวูฟกังนำท่ำนชมเมื องฮำลสตัดซ์
ใ จ ก ล ำ ง ดิ น แ ด น แ ห่ ง เ ท พ นิ ย ำ ย
“ซาลสกัมแมร์ กูท” มีพลอยเม็ดงำมประดับ
อยู่ เ ชิ ง เขำ “ดั ค ชไตน์ ” ที่ สู งตระหง่ ำ น
แผ่นดิ นทรงคุ ณค่ำทำงประวัติศำสตร์ และ

ค่า

วัฒนธรรมนี้ คลุ มอำณำบริ เวณ เมืองฮาลชตัดต์ , โกเซา, โอแบร์ ทราวน์ และบาดกอยแซร์ น รวมกันเป็ น
ศูนย์กลำงของ“อินเนอร์ ซาลสกัมแมร์ กูท”ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี เหมือง
เกลื อที่ทำกันมำตั้งแต่สมัยกลำงของยุคสำริ ดสร้ ำงควำมเจริ ญให้ทอ้ งถิ่ นเที่ยวชมสถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ ห์
เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชีวำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ “เมืองซอลส์ เบิร์ก”เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้
เต็มไปด้วยศิลปะแบบบำโรคจนได้ชื่อว่ำเป็ นนครหลวงแห่ งศิลปะบำโรค เป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของ
โ ล ก โ ว ล์ ฟ กั ง ก์ อ ม ำ เ ด อุ ส โ ม ส ำ ร์ ท
(Wolfgang AmadeusMozart)และเป็ น
สถำนที่ ถ่ำ ยท ำภาพยนตร์ อ มตะเรื่ อง The
Sound of Music และได้ รับการขึน้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกโดยองค์ ก ารยู เ นสโก้ เ มื่ อ ปี
ค.ศ. 1997 เดินข้ ามสะพานแม่ น้าซอลท์ อัน
งดงามมุ่ งสู่ เขตเมื องเก่ าเพื่ อถ่ า ยรู ปเป็ นที่
ระลึ ก กั บ บ้ านของโมสาร์ ท น ำท่ ำ นชม
สถำนที่ถ่ำยทำที่สำคัญๆที่ท่ำนต้องตื่นตำตื่นใจกับควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆเหล่ำนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ ยำ่ น
ใจกลำงเมื อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ส นุ ก สนำนกับ กำรจับ จ่ ำ ยใช้ส อยในกำรเลื อ กซื้ อ สิ นค้ำ ที่ ร ะลึ ก ชื่ อ ดัง มำกมำย
ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซี ดีของเพลงชื่อดังจำกออสเตรี ยมำกมำย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Austria trend hotel salzburg หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่4

ซอลส์ เบิร์ก – เวนิส – โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค – นั่งเรื อกอนโดร่ า - ชมเมือง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตำลี เป็ นเมืองที่รู้จกั กันในด้ำน
ของควำมเจริ ญรุ่ งเรื องทำงประวัติศำสตร์ และศิลปะที่ได้รับฉำยำว่ำ รำชินีแห่งทะเลอำเดรี ยตริ ก
อิสระอาหารมื้อกลางวัน ตามอัธยาศัย
น ำท่ ำ นลงเรื อเข้ำ สู่ “เกาะเวนิ ส ”
เมื อ งแห่ ง สำยน้ ำ เมื อ งแห่ ง สะพำน
และ เมื องแห่ งแสงสว่ำง เมืองเวนิ ส
ถู ก สร้ ำ งขึ้ นจำกกำรเชื่ อ มหมู่ เ กำะ
ขนำดเล็ก ประมำณ 118 เกำะเข้ำ
ด้วยกันในบริ เวณทะเลสำบเวนิ เที ย

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่5
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ทะเลสำบน้ ำเค็มนี้ ต้ งั อยูบ่ ริ เวณชำยฝั่งระหว่ำงปำกแม่น้ ำโปกับแม่น้ ำพลำวิ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอำเด
รี ยตริ ก ในภำคเหนื อของประเทศอิ ตำลี โดยทั้งเมื องและทะเลสำบได้ถูกประกำศให้เป็ นมรดกโลกในปี
1987 ชมควำมสวยงำมของ “ โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค ” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ ที่สุด” ในยุโรป
ตะวันตก ประดับประดำด้วยโมเสกทองคำอันงดงำม ให้ ท่านได้ สัมผัสคลองแห่ งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดย
การ “ นั่งเรื อกอนโดร่ า” Gondora ทีม่ ีชื่อเสี ยงระดับโลก (ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

Delfino Ambasciatori Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เวนิส – เวโรน่ า – โรมัน อารีน่า - มิลาน – ดูโอโม
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ “เมื อ งเวโรน่ า ”
เมืองที่ใหญ่ และสำคัญเป็ นอันดับ 2
ในแคว้ น เวเนโตรองจำกเวนิ ส
เมื อ งเวโรนำได้ รั บ สมญำนำมว่ ำ
"LITTLE ROMAN" เพรำะยังคง
สภำพสิ่ งก่ อสร้ ำงจำกสมัยโรมันไว้
อย่ำงสมบูรณ์ นำคณะเดินทำงเข้ำชม
ย่ำนเมืองเก่ำ ที่ยงั คงสภำพบ้ำนเรื อน
แบบโบรำณ จำก นั้ นน ำท่ ำ นสู่
“จตุรัสเออร์ เบ” ที่รำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์ ,วังเก่ำของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ างทางผ่ านชม
ความยิง่ ใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนำมกีฬำกลำงแจ้งแบบโบรำณ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองมิลาน จากนั้น ชม“ ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ ” ปรำสำทสวยงำมหลังนี้ ได้
เคยเป็ นป้ อมปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็ นที่พำนักของผูน้ ำเผด็จกำรในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ
ตระกูลสฟอร์ ซำ มีเวลำให้ท่ำนได้
ถ่ ำ ยภำพกับ มุ ม สวยๆ ของน้ ำพุ ที่
โพยพุ่ง บริ เวณด้ำ นหน้ำ ปรำสำทส
ฟอร์ เซสโก้ จากนั้นชม “มหาวิหาร
แห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่
โดดเด่ นที่ สุ ดของเมื อง อันมี ข นำด
ใหญ่ โ ตมโหฬำร สร้ ำ งขึ้ นด้วยหิ น
อ่ อ นสี ข ำวในศิ ล ปะแบบโกธิ ค ใช้
เวลำสร้ ำงนำนกว่ำ 500 ปี ปั จจุ บ นั

ค่า

เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลำนด้ำนหน้ำเป็ นที่ต้ งั ของพระรำชำนุ สำวรี ยพ์ ระเจ้ำวิค
เตอร์ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำ รำยล้อมด้วยอำคำรที่เก่ำแก่คลำสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของโลก“แกลเลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอลที่ 2” ที่ใช้เวลำก่อสร้ำงถึง 12 ปี เป็ นอำคำรหลังคำกระจกโครง
เหล็กพื้นโมเสกลวดลำยงดงำมมำก ภำยในประกอบด้วยร้ำนค้ำแบรนด์เนมชื่ อดัง เช่น Prada, Louis Viton,
Gucci, Bally, Amani, Moschino , Versace ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Ambascoatori Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่6

มิลาน – ฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์ เล็ท – ลูเซิร์น – ซูริค

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางสู่ “ฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์
เล็ท” *Fox Town Outlet*ซึ่ งเป็ น
เอำท์เ ล็ ท ที่ ใ หญ่ อ ยู่ติ ด กับ พรมแดน
ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ อิ ต ำ ลี แ ล ะ
สวิตเซอร์ แลนด์ แม้แต่คนอิตำลีเองยัง
ข้ำมพรมแดนมำช้อปปิ้ งที่ฝั่งสวิสกัน
มำกมำย ให้ ท่ ำ นได้เ พลิ ด เพลิ น กับ
กำรเลือกซื้ อสิ นค้ำแบรนด์เนมจำกทัว่
โลกมำกมำย รวมทั้งแบรนด์เนมจำก
อิตำลี อำทิเช่น กำงเกงดีเซล Diesel ,Gucci , Prada , Dior ,Bally ,Channel ฯลฯ มีเวลำให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน
กับกำรช้อปปิ้ ง หรื อ เดิ นเที่ ยวชมเมือง สำหรับท่ำนที่ ไม่ชอบกำรช้อปปิ้ ง บริ เวณฟ็ อกซ์ทำวน์แห่ งนี้ ยงั มี
ซุ ปเปอร์ มำเก็ตชื่อดัง Coop ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อผลไม้, ขนม หรื อช็อคโกแล็ตต่ำงๆ
อิสระอาหารมื้อกลางวัน ตามอัธยาศัย
นาท่านชม “เมืองลูเซิ ร์น” Lucerne เมืองที่ได้ ชื่อว่ ามีนักท่ องเที่ยวบันทึกภาพไว้ มากที่สุดในสวิสฯ นำท่ำน
ถ่ำยภำพคู่กบั “อนุ สาวรี ย์สิงโต” อนุ สรณ์
รำลึ ก ถึ ง กำรเสี ย ชี วิต ของทหำรสวิส ฯผู ้
ถวำยกำรอำรักขำแด่พระเจ้ำหลุ ยส์ ที่ 16
ในสงครำมปฏิ ว ตั ิ ใ หญ่ ฝ รั่ ง เศส นำท่ ำ น
เดิ นชมเมืองเก่ ำเดิ นข้ำม “สะพานไม้ คา
เปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ น
สะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุมตลอด ทอดตัว
ข้ำม “ แม่ น้ารุ ซซ์ ” (Reuss) ซึ่ งสร้ำงมำก
ว่ำ 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่ำในฝั่งเหนื อ สะพำนแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี

เทีย่ ง
บ่ าย

18.05 น.

1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองซู ริค ได้เวลำสมควรนำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ สนำมบิน...นาท่านเช็คอิน และทา TAX REFUNED
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR096

วันที่7

กรุงเทพฯ

00.55 น.
02.05 น.
12.40 น.

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่ อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

14-20 ก.พ. 2563

39,900

39,900

39,900

15,900

21-27 ก.พ. 2563

39,900

39,900

39,900

15,900

28 ก.พ.-05 มี.ค. 2563

39,900

39,900

39,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร

ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม(ค่ าบริการ 4,000.-)
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 10 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ าคณะออกเดินทางได้ และท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้ องโดนค่ ามัดจาห้ องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่ านไม่ ปรากฏตัวตามวันทีเ่ ข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้ องยึดค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบ และ




มีเอกสารชี้ แจงให้ ท่านเข้ าใจ(ทั้ง นี้ขึ้นอยู่ กับการต่ อ รองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับ แลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่ างประเทศหรื อโรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด

สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่
จะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ใน
กำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำง
ภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

