พิเศษ!!! เสิรฟ์ ขาหมู พร้อมเบียร์เยอรมัน
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DAY
1
2
3
4
5
6
7

ITINERARY
กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
สนามบินดูไบ-แฟรงก์เฟิ รท์ -จัตุรสั โรเมอร์
วูรซ์ เบิรก์ -มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์ เบิรก์ -แบมเบิรก์
นูเรมเบิรก์ -โบสถ์พระแม่มาเรีย
โรเธนบวร์ก-อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-มิวนิค
พระราชวังนิมเฟนบวร์ก-จัตุรสั มาเรียน-สนามบิน
สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

MEALS
BF L
D
×
×
×
√
×
×
√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

×

×

×

วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน ประตู แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง ดูไบ- แฟรงก์ เฟิ ร์ ท-จัตุรัสโรเมอร์

(-/-/D)

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอ

04.45 น.
08.25 น.

มิเรตส์ เทียวบินที EK385 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
 ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงก์เฟิ ร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอ
มิเรตส์ เทียวบินที EK045 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
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13.15 น.

คํา

 เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงก์เฟริต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตังอยู่ริมฝั งแม่นาํ
ไมล์ เป็ น ศูน ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และการเงิน ของยุโรป ปั จ จุบัน แฟรงก์เ ฟิ ร์ต เป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปทีใหญ่เป็ นอันดับ รองจากลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ เป็ น
เมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมือดูอย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็น

เสน่หข์ องเมืองใหญ่ ทีมีบา้ นเรือนทีสวยงามเก่าแก่ทีได้รบั การบูรณะไว้ตังอยู่ใจกลาง
เมือง หลังจากนันนําเทียว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึงเป็ นจัตรุ สั ทีเก่าแก่ทีสุดใน
เมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึงอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ สั โรเมอร์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Tryp by Wyndham Frankfurt Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสาม วูร์ซเบิร์ก-มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก-แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
โบสถ์พระแม่ มาเรี ย
(B/L/D)
เช้า

2212-2102-UIEU006

 บริก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํา ท่า นเดิ น ทางสู่เมื อง วู ร์ซ เบิร์ ก
(WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตังอยู่ริมฝั งแม่นาํ
เมนซึงเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพือผลิตไวน์ของเยอรมัน
และเป็ น เมื อ งที ได้รับ การยก
ย่ อ งให้ เ ป็ นมรดกโลกจาก
องค์ก ารยู เ นสโก นํา ท่า นชม
ความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี โดยเริมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ
แวะถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์ เบริก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึนเมือ คศ.
และในการก่อสร้างระหว่างปี
ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์
จึ ง ทํา ให้ ภ ายนอกมหาวิ ห ารสร้า งแบบโรมาเนสก์ จากนั นนํ า ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป
กับ Wurzburg Residence สร้างขึนในสมัยศตวรรษที ซึงอดีตคือพระราชวังเก่า สร้าง
www.smileytour.com
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เทียง

คํา

แบบสถาปั ต ยกรรมบาโรก และได้มี ก ารบูร ณะหลายครังเนื องจากถู ก ทํา ลายจาก
สงครามโลกครังที
 บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งเก่ า แบมเบิ ร์ ก
(BAMBERG) ได้รับ การขึ นทะเบียนจาก
UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลก เป็ น 1
ใน 10 หมู่ บ้ า นที สวยที สุ ด ในเยอรมั น
เ นื อ ง จ า ก เ ป็ น ห นึ ง ใ น ไ ม่ กี เ มื อ ง ใ น
เยอรมัน นีที รอดพ้น จากการที ถูก บอมบ์
ในช่ ว งสงครามโลกครังที สอง อาคาร
บ้า นเรื อ นต่ า งๆจึ ง มีอ ายุม ากกว่า 200 ปี เพราะไม่ได้รับ ผลกระทบใดๆจากสงคราม
เดิน ทางสู่เ มื อ งนู เ รมเบิ ร์ก (Nuremberg) เมืองที ได้รับสมญานามว่ า เมือ งแห่ งเทพ
นิ ย ายของเยอรมั น หากใครเป็ นคนที ชื นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุ น เขา
สลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์
สวยเก่าแก่ หิมะทีปกคลุมขาวโพลนไปทัวทังเมือง ต้องทีนีเลยเพราะนูเรมเบิรก์ นันเสมือน
ดังเมืองแห่งเทพนิยายทีได้รบั การรัก ษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนันนําท่ าน เดินชม
เมืองโบราณทีมีอายุกว่า
ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี อากรในอดีต ทีถื อ
เป็ นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึงของเมืองนูเรมเบิรก์ นําท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลาง
ใจเมือง (HAUPTMARKT) มี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มี
นาฬิกาตุ๊กตาไขลานทีหน้าจัวของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนีถูก
สร้างเพิมเติมภายหลังในปี ค.ศ.
เพือเป็ นการรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคําปี
ที ตราขึ นตามพระราชบัญ ชาของจัก รพรรดิ ค าร์ล ที แห่ ง จัก รวรรดิ โ รมั น อั น
ศักดิสิทธิ
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Congress Mercure Nurnberg an der Messe Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสี

โรเธนบวร์ ก-อิงกอลสตัดท์ เอ๊ าท์ เล็ตวิลเลจ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก
แห่งเทาเบอร์ ได้กลายเป็ นส่วนหนึง
ในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโร
แมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมือง
เก่ า ซึ งเป็ นศู น ย์ก ลางเมื อ งทาง
ประวั ติ ศ าสตร์แ ละแนวกํ า แพง
ป้ อ งกั น เมื อ งดั งเดิ ม บ่ ง บอกถึ ง
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เทียง

ความรุ ่งเรืองของเมืองทีทําการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ทีมีมาตังแต่ ค.ศ.1274
จัตรุ สั ใจกลางเมืองเป็ นทีตังของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่าน
มีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุค
กลางหรือเลือกซือสินค้าต่างๆทีผลิตในเมืองนี
 บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภัต ตาคาร นํา ท่ า นสู่ อิ ง กอลสตั ด ท์เ อ๊ า ท์เ ล็ ต วิ ล
เ ล จ Ingolstadt Village ที มี สิ น ค้ า
หลากหลายแบรนด์ดั ง อาทิ Bally,
Burberry, Calvin Klein, Camel,
Fossil, Guess, Lacoste, Levis,
NIKE, Samsonite, Swarovski, The
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace เป็ นต้น อิส ระ
ให้ท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค (Munich)
อิสระอาหารคํา เพือความต่อเนืองในการช้อปปิ ง นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Holiday Inn Munich – City East Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห้ า

ฟุสเซ่ น-ปราสาทนอยชวานสไตน์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดิน ทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบท
เล็กๆ ทีตังอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตังแต่ยุคโรมันทีใช้เมืองนี
เป็ นจุดแวะพัก ขนถ่ายสินค้าและซือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีตังอยู่ท างแคว้น บา
วาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอัน
เป็ นทีกล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านขึนสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึงเป็ น
ปราสาทตังอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิก ที 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง
ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีงดงามมาก
ที สุด อี ก แห่ง หนึ งของโลก ตัว ปราสาท
ตังอยู่บ นบนหิ น ผาขนาดใหญ่ ยัก ษ์ สูง
กว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นาํ
พอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตังอยู่
กลางป่ าเขาลําเนาไพร ทีซึงมีสีสนั แปลก
แปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนีเพิงได้รบั ขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริยล์ ุดวิกที 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทียวชม

เทียง

2212-2102-UIEU006

www.smileytour.com

(B/L/D)

Page 5 of 13

คํา

วันทีหก

เช้า

เทียง

2212-2102-UIEU006

ห้อ งต่ า งๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อ งบรรทม, ห้อ งฮอลล์ที ใช้ใ นการแสดงโอเปร่ า และ
คอนเสิรต์ แม้กระทังราชาการ์ตนู อย่างวอล์ทดิสนียย์ งั ได้จาํ ลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ น
ปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Big Box Allgau Kemptem Hotel หรือเทียบเท่า

เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ ฮอฟ-มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบวร์ ก
จัตุรัสมาเรียน-สนามบิน

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองเอ็ ททาล (Ettal) นํา
ท่านถ่ายรู ปด้านนอกปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) 1 ใน 3 ปราสาททีพระเจ้าลุค
วิ คที 2 ได้สร้างขึนมานับเป็ น ปราสาทหลังที 2 ทีพระองค์ได้เสด็ จไปเยือนฝรังเศสในปี
ค.ศ.1867 เพราะความประทับ ใจ
ในพระราชวังแวร์ซายน์ ฝรังเศส นํา
ท่านเข้าชมห้องภายในปราสาท ซึง
เปิ ดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านัน
เช่ น บั ล ลั ง ก์ เ ปลื อกห อย ,ห้ อ ง
บรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็ น
ต้น ซึงถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็ นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วย
สถาปั ต ยกรรมและความสวยงามจริ ง ๆ จากนั นอิ ส ระให้ท่ า นถ่ า ยรู ป ตามอั ธ ยาศัย
จนกระทังได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองเศรษฐกิจของประเทศ
เยอรมัน
 บริการอาหารเทียง ณ ภัต ตาคาร นําท่านมาถ่า ยภาพพระราชวั ง นิ ม เฟนเบิ ร์ก
(Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์ เป็ นวังฤดูรอ้ นของ พระราชวงศ์ผปู้ กครองบาวา
เรีย ผูร้ เิ ริมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็น
เรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ.
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่ง
บาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ.
ก่อนขับ รถพาชมสถานทีสําคัญๆ
อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ทีมี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทีสําคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะ
โกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ ง
ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
www.smileytour.com
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ออกเดิ นทางสู่ เมือ งดู ไบ ประเทศสหรั ฐ อาหรับ เอมิเ รตส์ โดยสายการบิน เอ

22.35 น.

มิเรตส์ เทียวบินที EK052 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

วันทีเจ็ด

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

06.30 น.
09.40 น.

เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
ออกเดิ น ทางสู่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์

19.15 น.

เทียวบินที EK 372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(-/-/-)


ทางบริษัทจะดาํ เนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกาํ หนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคาํ นึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาํ การในวันอาทิตย์

เดือน

วันเดินทาง

ราคา

ตุลาคม 2565
ธันวาคม 2565

4-10 / 19-25 ต.ค.
28 ธ.ค.-3 ม.ค. 2566

74,900
89,900

พักเดียว
เพิมท่านละ

10,000
10,000

ราคาสํ าหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้จากเจ้ าหน้ าที

อัตราค่ าบริการทีรวมในรายการทัวร์









ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมทีพักระดับ 3-4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม %
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อัตราค่ าบริการทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในการทําหนังสื อเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริ การซักรี ด หรื อ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็ นต้น
 ค่าส่วนเกินของนําหนักกระเป๋ า สายการบินอนุ ญาตให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื อง 30 กก./ท่าน
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิน ( ยูโรx 5 วัน = ยูโร )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนไทย วันละ x 7 วัน = บาท

โปรดศึกษาเงือนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่ อนตัดสินใจซื อ
เมือท่ านทําการชําระมัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้

เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง
ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลื อ 20 วัน ก่อนวันเดิ นทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที
เหลือตามทีกําหนด)
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีมีความจําเป็ นต้องซื อตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดิ นทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน
ออกตัวเครื องบิ น หรื อ ตัวโดยสารอื นๆ มิ ฉ ะนันทางบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการไม่รั บผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่ อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที
เกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
3. ยกเลิกการเดิน ทางน้ อยกว่ า 15 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมดตามราคาทั วร์ ทีตามระบุใน
โปรแกรม
2212-2102-UIEU006
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4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
5. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญญัติธุ รกิจนํา เที ยวและมัค คุเทศก์ พ.ศ.
หมวด ธุ รกิจ นําเทียว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่ องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริงเพือเตรี ยมการจัดนําเทียว ให้
นํามาหักจากเงินค่ าบริการทีต้ องจ่ าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเทียวทราบ
เช่ น ค่ าวีซ่า ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งยกเลิ กการเดิ นทางล่ วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดิ น ทาง ในกรณี ทีมี ผู้
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณี ทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการ
อนุมตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่า
นีไปใช้ได้ หากวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่า นสละสิ ทธิ ในการไม่ใ ช้บริ การใดๆ ทีระบุไ ว้ในโปรแกรมทัว ร์ หรื อถูกปฏิ เ สธการเข้า -ออก
ประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ทีท่านต้องการแยกวันเดิ นทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้า หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง
และการจัดทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือ
แทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิด เหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที
สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่า เท่านัน และหากท่านถูกปฏิ เสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่แ จ้ง
เหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
2212-2102-UIEU006
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6. เมื อท่า นได้มี การชําระเงิ น แล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับ บริ ษัทฯหรื อตัว แทนของบริ ษ ทั จะถื อ ว่าท่ านได้
ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบั ศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต)
วันยืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื นวีซ่า)
1. PASSPORT ทียังไม่หมดอายุและมี อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดิ นทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
3. รู ปถ่ ายสี จํานวน 2 รู ป พืนหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการ
ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน
ห้ามใส่เครื องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สํ าเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
ในกรณีทีทํางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชีแจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือตัวเอง
ลักษณะงานทีทํา รายได้ต่อเดือน และลงชือตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณีเป็ นนั กเรี ย น นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บรองการเป็ นนักเรี ยน-นักศึกษา ฉบับจริ งทีออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ ป็ นประจําและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
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BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอัง กฤษ ที ระบุ ชื อผู เ้ ดิ น ทางตรงตามหน้า พาสสปอร์ ต สถานฑู ตไม่ รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงิ น ลู ก สามี อ อกเงิ น ให้ ภ รรยา พร้ อ มเขี ย นจดหมายรั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ย SPONSOR LETTER
(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที)
8. กรณีทีเด็กอายุตํากว่ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืนวีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์
เอกสารด้วยกันทังคู่ ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูล
ทีท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืนวีซ่านัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนินการ
ขันตอนการจองคิวและยืนวีซ่าได้
11. รายละเอียดด้ านบนทังหมดเป็ นเพียงเอกสารเบืองต้ น บางท่ านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพือความถูกต้ องในการเตรี ยมเอกสารสามารถติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ
ได้
12. ในช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมีก ารขอเอกสารเพิมเติมหรื อขันตอนการยื นที
เปลียนแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าทีอาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั ง
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ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านัน
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