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บินสู่ แฟรงก์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิ ชย์ที่สาํ คัญของเยอรมนี เยือน แบมเบิร์ก
(Bamberg) เมืองมรดกโลก เดินเล่นเมืองนํ้าแร่ สุดแสนโรแมนติกที่คาร์ โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัส
มนต์เสน่ห์ของกรุ งปราก (Prague) แบบเต็มอิ่มซึ่ งจะทําให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม ล่องเรื อผ่านชมรัฐสภาที่สุด
แห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ที่โค้งนํ้าสุ ดสวยของแม่น้ าํ ดานูบ เข้ าชมพระราชวังเชินบ
รุ นน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา เที่ยวซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรี เอก
“วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ท”
กําหนดการเดินทาง
15 -22 มี.ค.,26 มี.ค. – 2 เม.ย.,29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2558
1-8 ,6-13 เม.ย., 27 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย.- 7 พ.ค.,3-10,8-15 พ.ค.2558
28 พ.ค.-4 มิ.ย.,11-18 มิ.ย.,25 มิ.ย.- 2 ก.ค.,30 มิ.ย.-7 ก.ค.,9-16 ก.ค.2558
9-16,10-17,11-18 เม.ย. 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิ ร์ ต
18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก***คณะเดินทางวันที่ 29 มี.ค. 2558 เป็ นต้นไป คณะ
พร้อมกันเวลา 18.00 น. และออกเดินทางเวลา 21.10 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 00.50 น.***

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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วันทีส่ อง
00.40 น.
03.20 น.
07.40 น.

กลางวัน

คํ่า

เหิ รฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373
แฟรงก์เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK43 ***คณะเดินทางวันที่ 29 มี.ค. 2558 เป็ นต้น
ไป ออกเดินทางเวลา 03.55 น. และเดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต เวลา 08.50 น.
เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดิ นทางสู่ นครแฟรงก์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและ
พาณิ ชย์ที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ ้นที่สําคัญของประเทศ ผ่ าน
ชมสถานีรถไฟ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสถานี รถไฟต้นแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัช กาลที่ 5 นําเที่ ยว ชมจั ตุรัส โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุรัส ที่ เก่ าแก่ ที่สุดในเมื อง
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของจัตุรั ส โรเมอร์ จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นทางสู่ เ มื อ งแบมเบิ ร์ก (Bamberg)ระยะทาง 224 กม.ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชมเมืองแบมเบิร์ก ส่ วนที่เป็ นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์ กได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้
เป็ นเมืองมรดกโลกเนื่องจากเป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนี ที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตึกรามบ้านช่วงในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริ ง” มิได้สร้างหรื อซ่ อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นําท่าน
เข้า ชมมหาวิ ห ารแบมเบิ ร์ ก หรื อ ชื่ อ เป็ นทางการว่า มหาวิ ห าร แบมเบิ ร์ ก เซนต์ ปี เตอร์ และเซนต์ จ อร์ จ
(Bamberger Dom St. Peter and St. Georg) มีความสําคัญเป็ นที่ต้ งั ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ ง
แบมแบร์ ก สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้ างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรี ที่สอง
จากนั้น ชมศาลากลางหลัง เก่ า ของเมื อ งที่ ส ร้ า งคล่ อ มทับ แม่ น้า เรกนิ ตซ์ จากนั้น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งนู เรมเบิ ร์ ก
(Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรื อนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ น่าชมเป็ นอย่างยิ่ง นําท่านถ่ายรู ป
กับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ วิหารสวยประจําเมือง
ระยะทาง 60 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
พักที่ MURCURE WOERDERSEE NUREMBERG หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

นูเรมเบิร์ก – คาร์ โลวี วารี – ปราก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ โลวี วารี (Karlory vary) ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นเมื องแห่ งสปาที่ ใหญ่ที่สุดของ
สาธารณรัฐเช็ค เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกว่าเป็ นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดินชม เมืองคาร์ โลวี วารี
ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของผูค้ นทัว่ โลกที่จะมาใช้บริ การรักษาสุ ขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิ ญทดลอง
ดื่มนํ้าแร่ ซ่ ึ งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็ นแก้วพอร์ ซเลนที่มีปากยืน่ ออกมาเหมือนกานํ้า ร ะ ย ะ ท า ง 203

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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กลางวัน

คํ่า

ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เป็ ดอบสไตล์โบฮีเมียน)
จากนั้นเชิ ญเดิ นเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรู ปกับเมืองน้อยน่ารัก หรื อ เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ ก ได้เวลาสมควร นํา
คณะเดินทางสู่ กรุ งปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย ซึ งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ งปราสาท และโรมแห่ งอุดรทิศ ระยะทาง 125 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.5 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเข้าชมปราสาทแห่ งปราก (Prague Castle) ที่สร้ างขึ้นอยู่บนเนิ นเขาตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แห่ งราชวงศ์ Premyslids ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิ บดี มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วิหาร เซนต์ วติ ุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า
เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิ คที่ ใหญ่ที่สุดในกรุ งปร๊ าก ซึ่ งพระเจ้า ชาร์ ลที่ 4 โปรดให้สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1344
ภายในเป็ นที่เก็บพระศพของกษัตริ ยส์ าํ คัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้า
แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็ นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็ นหนึ่ งในส่ วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท
ใช้เป็ นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่ านช่ างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ งปั จจุบนั มีร้าน
ขายของที่ระลึก วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนําท่านเดิ นเล่นบนสะพานชาร์ ล (Charles Bridge) สะพาน
เก่าแก่ขา้ มแม่น้ าํ วัลตาวา สไตล์โกธิ คที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ ลที่ 4 ชมรู ปปั้ น
โลหะของเหล่านักบุญที่ต้ งั อยูส่ องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่เรี ยงรายอยูบ่ นตลอด
แนวสะพาน จากนั้นนําท่านเดินสู่ ประตูเมืองเก่ า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมือง
หลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งบราติสลาว่ า (Bratislava) เมื องหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ดานูบที่บริ เวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรี ย และฮังการี และใกล้กบั พรมแดนสาธารณรัฐ
เช็ก ระยะทาง 330 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ช.ม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่ นํา้ ดานูบอันเลือ่ งชื่อ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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กลางวัน

คํ่า

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช็อปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย *** เนื่องจาก
OUTLET จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย์ในวันนั้น ทางบริ ษทั ขอสลับโปรแกรมไป
ในวันถัดไปแทน*** ระยะทาง 41 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
อิสระอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่ านเกษตรกรรมข้ ามพรมแดนสู่ กรุ งบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ
ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติที่
มี อารยธรรม รุ่ งเรื องมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งแม่น้ าํ ดานูบ” ชมเมืองที่
ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนี ยภาพบนสองฝั่ งแม่น้ าํ ดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่ ง
เปสต์ ที่ต้ งั ของ Millenary Monument อนุ สาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่ งชัยชนะของชาวแมกยาร์ นําท่าน
ล่ องเรื อแม่ นํ้าดานูบอันเลื่องชื่ อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี ในช่ วง 600-800 ปี มาแล้วที่ต้ งั
เรี ยงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงามเป็ นที่ร่ ําลื อ ด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสู งถึง 365 ยอด นอกจากนี้ ท่านจะได้ชม สะพานเชน
สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ าํ ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็ก
ทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ซุ ปกูลาซหมู)
พักที่ MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

บูดาเปสต์ – CASTLE HILL - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบริ เวณ CASTLE HILL ซึ่ งเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโบราณอันทรงคุ ณค่า ถ่ายรู ปด้านนอกของ
อาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั
พิธีสวมมงกุฎให้กษัตริ ยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่ อโบสถ์มาจากชื่ อกษัตริ ยแ์ มทเธี ยส ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงพระ
ปรี ชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสร้างสิ่ งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่ งสร้างใน
สไตล์นีโอ-โกธิ ก หลังคาสลับสี สวยงามอันเป็ นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรี ยข์ อง
พระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรู ปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูห่ น้า ป้ อมชาวประมง
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าํ ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่ งนี้
สร้ างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรี ยน นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) เมือง
หลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่า นชมเส้ นทางธรรมชาติ ข องทิ วเขาสู ง และพื้ นที่ อนั เขี ยวชอุ่ มของป่ าไม้แห่ ง
ออสเตรี ย ระยะทาง 243 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

กลางวัน

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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คํ่า

นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) แห่ งราชวงศ์ ฮัปสเบิร์ก ซึ่ งมีประวัติการ
สร้ างมาตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และต่ อมาพระนางมาเรี ย เทเรซ่ า ให้สร้ างขึ้ นใหม่อย่างสง่ างามด้ว ย
จํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระ
โรงและพลับพลาที่ ประทับ ซึ่ ง ได้รับการตกแต่ ง อย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พ ระราชวัง แวร์ ซ ายส์ ข อง
ฝรั่งเศส แวะถ่ายรู ปกับพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่ งสร้ างขึ้นในระหว่างปี
ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นที่ทาํ การของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิล่ม
สลายลงในสงครามโลกครั้ งที่ 1 ปี ค.ศ.1918 จากนั้นนําชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ สเตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s
Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา ซึ่ งพระเจ้าคาร์ ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็ นการแก้บน
ต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องแก้วสวาร็ อฟสกี้ หรื อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น
Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สิ นค้าเสื้ อแฟชัน่ วัยรุ่ นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสิ นค้าของ
ฝาก เช่ น ช๊อคโกแลตโมสาร์ ท หรื อแวะชิ มของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์ รี่ในย่านถนนคาร์ นท์
เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ งเวียนนา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ ANANAS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

เวียนนา – ซาลส์ บวร์ ก – มิวนิค

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) ประเทศออสเตรี ย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรี เอก “วูล์ฟกัง อมาดิ
อุส โมสาร์ ท” ที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์ บวร์ กที่มีความหมายว่า“ปราสาทเกลือ”
เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ต้ งั อยู่บนฝั่ งแม่น้ าํ ซัลซาค เมืองซาลส์ บวร์ กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์ คบิชอป
และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริ สต์นิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวน
ดอกไม้ มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ งเป็ นฉากหนึ่ งในการถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The
Sound of Music) ที่โด่งดังไปทัว่ โลก ระยะทาง 295 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ช.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยูท่ างใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวา
เรี ย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ ลินและฮัมบูร์ก) และเป็ นหนึ่ งในเมืองมัง่ คัง่
ที่สุดของยุโรป ซึ่ งมีพรมแดนติด เทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรี ยเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริ ยม์ าก่อน
ก่ อนที่ จะผนวกเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของประเทศเยอรมนี จึ งมี เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทั้งด้า น
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่ อ ซึ่ งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นําชมจัตุรัส
มาเรี ยนพลาสท์ (Marienplatz) ถื อว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ และธุ รกิ จของนครมิวนิ ค บริ เวณนี้ เป็ น
ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่งดงามซึ่ งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่

กลางวัน
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19 ใช้เวลาสร้ างถึ ง 42 ปี มีหอระฆังสู ง 85 เมตร ซึ่ งจะมี นักท่องเที่ ยวรอคอยเฝ้ าชมตุ๊กตาไขลานที่ จะออกมา
เต้นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ระยะทาง 146 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.
18.30 น.
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี(Tax Refund) และได้ช๊อปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษี ระยะทาง 39 ก.ม.
22.35 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 52 ***คณะเดินทางวันที่ 15 มี.ค. 2558 เป็ นต้น
ไป ออกเดินทางเวลา 21.40 น. ***
วันทีแ่ ปด
กรุ งเทพฯ
06.30 น.
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น.
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
19.15 น.
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***คณะเดินทางวันที่ 15 มี.ค. 2558 เป็ นต้นไป ออก
เดินทางเวลา 18.55 น. ***
(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง 15 -22 มี.ค.,26 มี.ค. – 2 เม.ย.,29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2558
1-8 ,6-13 เม.ย., 27 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย.- 7 พ.ค.,3-10,8-15 พ.ค.2558
28 พ.ค.-4 มิ.ย.,11-18 มิ.ย.,25 มิ.ย.- 2 ก.ค.,30 มิ.ย.-7 ก.ค.,9-16 ก.ค.2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
59,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
59,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
6,500.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
59,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
59,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยืน่ วีซ่าเอง
2,500.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
79,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กําหนดการเดินทาง 9-16,10-17,11-18 เม.ย. 2558
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยืน่ วีซ่าเอง

ราคา
75,900.75,900.7,500.75,900.75,900.25,000.2,500.-

(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
79,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
6. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ ซึ่งโดยมาตรฐาน
2 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้ นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวซี ่ าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเห
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรี ยมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรื อปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรื อถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุ มัติวีซ่า ทางสถานทูต ไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ ไม่ แจ้ งสาเหตุ การ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บ ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่า นยกเลิ กการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ค รบตาม
จํานวนที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดิ นทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิ เสธ วีซ่า หรื อไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่ อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)
*** ยืน่ วีซ่าเดี่ยวแสดงตนทีส่ ถานทูต ***
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ านับจากวันยืน่ ประมาณ 7 วันทําการ
เอกสารกรุ ณาเตรียม 2 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุ ด และสํ าเนา 1 ชุ ด
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งาน
เหลื อไม่น้อยกว่า 6 เดื อน นับจากหลัง วันเดินทางกลับ (สําหรั บท่านที่ มี
หนัง สื อ เดิ น ทางเล่ ม เก่ า กรุ ณ านํา มาประกอบการยื่ น วี ซ่ า ด้ว ย เพื่ อ ความ
สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้ า 90 เปอร์ เซ็ นต์ ของพืน้ ที่รูป
ถ่ าย จํานวน 2 ใบ แนะนําให้ ลูกค้ าไปถ่ ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจํานวน สดส
ั ว่ นใบหน้า 90%
4 รู ป นะคะ เป็ นรู ป ที่ ถ่ า ยจากร้ า นถ่ า ยรู ป เท่ า นั้น ห้ า มสวมแว่ น ตา หรื อ
เครื่องประดับ , ต้ องไม่ เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ รู ปตามตัวอย่ าง
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน/สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ -สกุล (ถ้ าเคยเปลี่ยน)
ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุ ดท้ ายทีล่ ูกค้ าอัพเดท 15 วันก่ อนยืน่ ต้ องมียอดเงินทีค่ รอบคลุมค่ าทัวร์ ด้วยนะคะ *****
*** ไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา ***
 หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนามาทั้ง 2 เล่ม
 หากในสํา เนาบัญชี บุ๊คแบ๊งค์ของลู ก ค้า หากมี การแสดงยอดเงิ นไม่ค รบ 6 เดื อนล่ าสุ ด (เดื อน
ต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนําให้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วัน
ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้ องรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุคคลอืน่ ในคณะ ต้องทําเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย(BANK
QUARANTEE)หรื อ BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรง
(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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ตามหน้ าพาสปอร์ ต
5. หลักฐานการทํางาน
5.1 กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและ
ช่วงเวลาที่อนุ มตั ิให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่ านั้นไม่ ต้องระบุชื่อประเทศและต้ องมีอายุไม่
เกิน 1 เดือนก่อนยืน่ วีซ่า (ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านั้น) โดยชื่ อลูกค้ าที่ระบุใน
หนังสื อรับรองทางการงาน ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ า พาสปอร์ ต
5.2 กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ น
กรรมการหรื อหุน้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (คัดลอกไม่ เกิน 3 เดือน)
5.3 กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึ กษา ใช้หนังสื อรั บรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่ กาํ ลังศึกษาอยู่เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่ รับเอกสารที่เป็ นบัตรนักเรี ยน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1
เดือนก่อนยืน่ วีซ่า)
5.4 กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
6 กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรั บรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
7 เบอร์ มือถือทีต่ ิดต่ อได้ สะดวกพร้ อมอีเมล์
8 กรุ ณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์ มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งส่ งให้กบั ทาง
สถานฑูต ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
(GH) เยอรมนี[แฟรงค์เฟิ ร์ต]-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี -ออสเตรี ย 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 59,900-75,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เงินสด
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู ้ อกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุ มัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น
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