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เส้ นทางยุโรปสายโรแมนติค ที่ไม่ ควรพลาด รวบรวมสิ่ งที่เป็ นที่สุด!!!
โรแมนติกสุ ดๆ กับสุ ดยอดเมืองในฝันของคนกว่ าครึ่ งโลก!!!
บินตรง !!! สู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไม่ ต้องแวะเปลีย่ นเครื่อง !!!!!
เยอรมัน : เบอร์ เชสการ์ เด้ นท์ พิเศษสุ ดล่องทะเลสาบทีน่ าํ้ ใสสะอาดทีส่ ุ ดในยุโรป โบสถ์ บาโธโลมิว
ฟุสเซ่ น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแห่ งเทพนิยาย ปราสาททีว่ ่ ากันว่ าสวยทีส่ ุ ดในโลก
มิวนิค เมืองเก่าแห่ งแคว้ นบาวาเรียทีส่ วยทีส่ ุ ด ชมโบสถ์ หัวหอม ศาลาว่ าการ เมืองเก่า ช้ อปปิ้ ง
เชค :
กรุงปราค เมืองแห่ งปราสาทร้ อยยอด ปราสาทปราคแสนสวย ชมสะพานชาร์ ล
ชมเมืองเก่าสุ ดโรแมนติค หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ อายุกว่ า 500 ปี
เชสกีค้ รุมลอฟ เมืองมรดกโลก ได้ รับฉายาว่ า เมืองแห่ งตุ๊กตา เมืองทีท่ ุกคนฝันจะไป
ออสเตรีย : เวียนนา เสน่ ห์ทางด้ านศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติทงี่ ดงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ สุดสวย
ซาลสเบิร์ก เมืองแห่ งศิลปิ นเพลงโมสาร์ ต
ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุ ดในโลก
ช้ ปอปปิ้ ง PARNDOF OUTLET

โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS) สะสมไมล์การบินไทยได้ (STAR ALLIANCE )
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

** อาหารไทย + พืน้ เมือง พิเศษ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์ เยอรมัน**
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** รวมทิปคนขับรถในยุโรป และไกด์ ท้องถิ่นเรียบร้ อยแล้ว **
**มีนาํ้ ดืม่ แจกทุกวัน**
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์
เคาน์ เตอร์ G14-19
23.55 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ ส เที่ยวบินที่ OS26
วันที่สอง (2) เวียนนา – ฮอลสตัท – มิวนิค
05.25 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรี ย จากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับ สัมภาระ จากนั้นนําท่านโดยสารรถโค้ช จากนั้นนําท่ านรับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) (ออสเตรี ย) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่
ย้ อนหลังกลับไปกว่ า 4,000 ปี ช่วงที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปี
ก่อนคริ สตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่หลงใหลของนักเดินทาง
มากมาย จากนั้นนําท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรี ยกว่า
“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบ
เองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่ กัน
เป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของ ถนนซีสต
ราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่
สวยงาม อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรื อเดินเที่ยวชมเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” (เยอรมนี) (ระยะทาง 209 กม.) ซึ่งเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับ 3ของเยอรมนีและ
ยังได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน และอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรี ยที่ยงิ่ ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษที่ 16-18 นําท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่ งอาณาจักรบาวาเรี ยที่ยงิ่ ใหญ่ ผ่านชมบริ เวณสนามกีฬา
โอลิมปิ ค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็ น เจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาํ คัญๆในเมือง อาทิ
พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ PARK INN BY RADISSON MUNCHEN OST HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม ปราสาทนอยชไวน์ สไตน์ - เมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์ หัวหอม – ศาลาว่ ากลางเก่ า- ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านขึ้นสู่ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ น
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ น
ปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผาขนาด
ใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าํ พอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สี
ขาว ตั้งอยูก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ที่ซ่ ึงมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับ
ขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชม
ห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่ าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชา
การ์ ตูนอย่าง “วอล์ทดิ สนี ย”์ ยังได้จาํ ลองแบบปราสาทแห่ งนี ไ ปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อ น
สัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
( หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังอยู่ บนเขา ซึ่ งในหน้ าหนาวทําให้ มีหิมะปกคลุม อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรายการการขึน้ -ลง หรือการเข้ าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสํ าคัญต่ าง ทั้งนี้หาก
ปราสาทปิ ดทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็ นการเข้ าปราสาทอื่นแทน อาทิเช่ น ปราสาทโฮเฮนชวานเกา)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค” (ระยะทาง 127 กม.) นําท่านผ่านชมบริ เวณ
สนามกีฬาโอลิมปิ ค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถ
พาชมสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ เด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู่บริ เวณ
“จัตุรัสมาเรียน” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของมิวนิ
คเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุก
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิม้ รสอาหารขึน้ ชื่อ ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ เยอรมัน ท่ านละ 1แก้ ว
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ PARK INN BY RADISSON MUNCHEN OST HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ (4) เบิร์ชเทสการ์ เด้ นท์ (เยอรมัน) – ล่ องเรือทะเลสาบ KONIGSEE– ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น(เยอรมัน) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด
1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็ น เส้นทาง เก่าแก่ที่สุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้
เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ น ศูนย์กลางทางการค้าและการ
สํารวจหาเกลือและสินแร่ บริ เวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคาร
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ในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็ น ฐาน
บัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้
นําท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ าํ ใสราวกับมรกต ได้ ขนึ้ ว่ าเป็ นทะเลสาบที่นาํ้ ใสและสะอาดที่สุดใน
ยุโรป ทะเลสาบแห่ งนี้ เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งกําเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุ นํ้าแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความ
มหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190
เมตร และตั้งอยูบ่ นความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นําท่านล่ องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่
ให้บริ การนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพือ่ ไม่เกิดมลภาวะ เรื อจะนําท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด
จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็ นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ (หมายเหตุ :
รายการล่ องเรือเป็ นโปรแกรมแถมพิเศษ หากมีมคี วามจําเป็ นที่จะต้ องงดการล่ องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า
อากาศ ไม่ เอือ้ อํานวยหรือเป็ นช่ วงเทศกาลสําคัญต่ างๆ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าและไม่ คนื ค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 30 กม.) เมืองแห่งศิลปิ นเพลง เมืองซึ่งเป็ น
สถานที่ของเด็กอัจฉริ ยะโมสาร์ตที่เพิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผา่ นมาและเมืองนี้ยงั โด่งดังจากการ
เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรื อ The Sound of Music
นําท่ านชมสวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็ น สวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวา
จะเป็ นบ้านอีกหลังของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นาํ รถบัส
นํานักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริ เวณเมืองเก่า) เดินข้าม แม่ นํ้าซาลสอัคช์ เพือ่ เดินเล่นชม
เมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จตั ุรัสกลางเมืองเพือ่ ถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยโ์ มสาร์ต ชม
มหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่ านช้ อปปิ้ งที่มีบ้านเกิดของโม
สาร์ ต ที่เพิง่ ฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ยและ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง สินค้า
พื้นเมืองมากมาย หรื อชมเมือง ตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ ARENA CITY HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย) – เชสกีค้ ลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – กรุงปราก
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 204
กม.) เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชค มีชื่อเสี ยงจาก
สถาปั ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุ มลอฟ ซึ่ งเขตเมืองเก่า
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ด้วยทําเลที่ต้ งั ของตัวเมือง
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คํา่

ที่มีน้ าํ ล้อมรอบ ทําให้กลายเป็ นปราการที่สาํ คัญในการป้ องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครอง
การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่า
เป็ นเมืองที่ได้รับการอนุ รักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบู รณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่
โดยยังคงรักษารู ปแบบเดิ ม ไว้อ ย่างน่ า ชื่ นชม จากประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มี
ความสําคัญ และโดดเด่ นในการอนุ รั กษ์สถาปั ต ยกรรมอันทรงคุ ณ ค่า ทํา ให้
องค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเมืองคลุมมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ
ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยูจ่ นกระทัง่ ปั จจุบนั ให้ ท่าน
ได้ ถ่ายรู ปที่ระลึกภายนอกของ “ปราสาทคลุมลอฟ” ซึ่งเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจ ากปรา
สาทปรากมี ห้องต่างๆ ถึ ง 40 ห้อ งลานปราสาท 5 แห่ งและอุ ทยานอี ก 1 แห่ งที่ต้ งั ตระหง่านอยู่บนเนิ นเขา ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรื อนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสี ส้มเรี ยงรายกัน
เป็ นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุก๊ ตาที่สวยงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ได้เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 170 กม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่ง
หญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสี เหลืองอร่ าม และหมู่บา้ นชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่
เข้าสู่ “กรุ งปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มสองฟากฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่หก (6) ปราค- ปราสาทปราค – สะพานชาร์ ลส – เมืองเก่ า – เวียนนา(ออสเตรีย)
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่ านชมด้ านในของกลุ่มปราสาทแห่ งกรุงปราค ที่ต้งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่ประทับของ
จักรพรรดิแห่ งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาลนําท่านชมวิวสวยบนเนิ นเขาที่สามารถมองเห็นตัว
เมืองปราคที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของ
อาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆมากมาย ก่อน
ผ่านชมเขต ของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วติ สั วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึ งสร้างด้ว ยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับ
ด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นให้ท่านเดิน
เล่ นบริ เวณ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็ นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ ยนมาเป็ นที่ พกั ขององครัก ษ์
มหาดเล็กและปั จจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้าม
แม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่สําคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ยช์ าร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่ า
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ศิลปิ นต่างๆนําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิ ด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่ งโบฮีเมียคริ สตัลนั้น
เป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนําไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคม
ระย้าที่งดงาม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทํางานจนถึงปั จจุบนั นี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะ
มีตวั ตุก๊ ตาโบราณออกมาแสดงในทุกชัว่ โมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้ งหรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําท่านเดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย (ระยะทาง 331 กม.) เวียนนาเป็ นเมืองใหญ่
ที่สุดในออสเตรี ย เป็ นศูนย์กลางทั้ง เศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีแม่น้ าํ ดานู บ
ไหลผ่าน เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ซ่ ึ งราชวงศ์ฮบั ส์บวร์ก เป็ นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เวียนนาเป็ น
เมื องที่ไ ด้รับการขนานนามว่า เป็ นเมือ งที่มั่งคัง่ ด้วยศิล ปะและการดนตรี ระดับโลกชื่อ เสี ยงนี้ เป็ นผลมาจากนัก
ประพันธ์บทเพลงวอลท์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกัง อามาเดอุส
โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่ น
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พกั ณ ARION CITY HOTEL VIENNA หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เจ็ด(7) พระราชวังเชรินบรุนน์ -วิหารเซนต์ สตีเฟ่ น-ถนนคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ - ช้ อปปิ้ ง PARNDOF OUTLETสนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นําคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังเชินบรุนน์ ” พระราชวังฤดู
ร้อนอันยิง่ ใหญ่ของราชวงศ์ฮปั สบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17
โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่ า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิ
โรมันที่ต้งั พระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซายส์ในกรุ งปารี ส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่ล่าสัตว์ปัจจุบนั ได้
ตกแต่งเป็ นสวน และ นํ้าพุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุ นน์ ใน
อดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวติ ช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้
และ โมสาร์ทยังเคยมา บรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยูก่ บั
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พระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม,
ห้องแกลลอรี่ , ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรู ม ห้องบอลลูม ใช้จดั งานเต้นรํา หรื อแสดงดนตรี ปั จจุบนั ยังมีการใช้งานอยู่
เป็ นครั้งคราวฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นเดิน ทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่านถนนการค้าที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง มีหา้ งสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ
มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรี ย อาทิ เครื่ องแก้วเจียระไน
, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม
“โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่สร้างใน
ศิลปะโกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บา้ นคู่เมืองของประเทศ
ออสเตรี ย ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์น้ ีคือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75
ปี และสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1433 วิวจากยอดหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นเวียนนาได้รอบด้านหรื อท่านอาจใช้
เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรื อจะซื้อเป็ นของฝากทางบ้าน นําท่าน
สมาชิกออกเดินทางสู่ Outlet Parndorf ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น
Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally,
Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
(อิสระอาหารเย็น ณ แหล่ งช้ อปปิ้ ง) สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.20 น. ออกเดินทางจากกรุ งเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ
14.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************
หมายเหตุ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตํ่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กตํ่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิม่

PROMOTION
16-23 กรกฎาคม 2559
6-13 สิ งหาคม 2559

69,900

69,900

66,900

64,900

9,900

14-21 ตุลาคม 2559

73,900

73,900

71,900

68,900

9,900

** เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม**
**ราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาตั้งแต่ ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป หากกรุ๊ปตํ่ากว่ า 20 ท่ าน ต้ องมีการเรียกเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม**
**บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนําว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ า**
** ราคาอาจมีป รั บขึ้นตามราคานํ้ามันที่ป รั บขึ้น แต่ จะปรั บตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศ และที่มีเอกสารยืนยัน
เท่ านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี**
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
(เมื่อทําการยื่นวีซ่าแล้ วทางสถานทูตจะไม่ มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรือไม่ ผ่าน)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. ทิปไกด์ ท้องถิ่น
10. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่ เกิน 23 กก. **ชั้นทัศนาจร กระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ 1 ใบ 23 กก.
11. นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด / ท่ าน
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อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
5. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลตลอดการเดินทาง
การจองและการชําระ
a. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน
b. จากวันจองและชําระส่ วนที่เหลือก่ อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ังหมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน ยึดมัดจํา 20,000 บาท
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ยึดมัดจําทั้งหมด 30,000 บาท
- ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15-25 วัน คิดค่าใช้ จ่าย 75% ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน เก็บค่ าใช้ ใช้ จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ ท้ังหมด
- ผู้เดินทางไม่ สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที หักค่าใช้ จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชําระค่าทัวร์ หรือมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้ จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หรือได้ ชําระค่าบริการในส่ วนของทางเมืองนอก เช่ น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ แล้วกับท่ านเป็ นกรณีไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ทัวร์ ยโุ รป_TC 6 เยอรมัน – เชค – ออสเตรี ย 8D5N(OS) JUL-OCT_EVE / http://www.countertour.com/

9

(TCEUR002)

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ง
ทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาํ การออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า
ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบาย
และหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ ผ่าน ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยก
เก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องกระเป๋ า
◊ สําหรับนํ้าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
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◊สําหรั บนํ้า หนัก กระเป๋ าที่ ทางสายการบิ นอนุ ญาตให้บรรทุก ใต้ทอ้ งเครื่ อ งบิน คื อ 20 กิ โลกรั ม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชําระ
ในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่าและการเตรียมเอกสารวีซ่า
แจ้ งเรื่องวีซ่าสถานทูต อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน ลูกค้าต้ องโชว์ ตัวทุกท่ าน
สถานทูตในเครือเชงเก้ น (อิตาลี / สวิสเซอร์ แลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน ฯลฯ)
มีผลเริ่มใช้ ระบบสารสนเทศด้ านวีซ่า (Visa Information System - VIS) วันที่ 14 พ.ย.2556
ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทาํ ให้กลุ่มประเทศเชง
เกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพือ่ ลดความ
ซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ทุก
คนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผูย้ นื่ สมัครขอวีซ่า
ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นเริ่ มใช้งานตั้งแต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิ ดใช้
งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบVIS ในแต่ละขั้นระบบ VIS ทํางานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้าม
พรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนําระบบ VIS มาใช้ทาํ ให้มีความจําเป็ นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้
 ผูท
้ ี่สมัครขอวีซ่าเป็ นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพือ่ ทําการเก็บ ข้ อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบ
และรู ปดิจิตอลหนึ่งรู ป
 ลายนิ้ วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้ สามารถนํามาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
 เมื่อผูเ้ ดินทางเข้าสู่ เขตเชงเก้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผูเ้ ดินทางผ่านระบบ VIS
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตฝรัง่ เศสประจําประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การสมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไปโดยใช้ ระบบ «วีซ่าไบโอเมตริกซ์ »
นับจากวันที่แจ้งไว้ขา้ งต้น ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าจะต้องมายืน่ เอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทาง
กายภาพของผูส้ มัคร
(สแกนลายนิ้วมือและถ่ ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผูส้ มัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System
VIS) เป็ นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับระบบ
การรักษาข้อมูลวีซ่า VISA
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/vis
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ใบกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่ายุโรปวีซ่าไบโอเมตริกซ์
ชื่อ…………………………………………. นามสุกล………………. โทรศัพท์…………………………………..
สถานภาพ ( ) โสด ( ) แต่งงาน ( ) ม่าย ( ) หย่า
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้………………………………. ..……………………………………………………………
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน……………………………………
ชื่อสถานที่ทาํ งาน ……………………………………… ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน …………………………………………
รายชื่อผูท้ ี่ร่วมเดินทางด้วย .…………………………………….. ความสัมพันธ์ ………………………………
ขนาดรู ปถ่ ายวีซ่าไบโอเมตริกซ์

ขนาดรู ปด้ านสู ง 45 mm

ขนาดหน้ า 32-36 mm.

ขนาดรู ปด้ านกว้ าง 35 mm.
ลําดับ

รายการเอกสารสําคัญประกอบการยื่นขอวีซ่า

1

หนังสื อเดินทาง(เล่ มจริง) มีอายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางและมีหน้ าว่างอย่ างน้ อย 4 หน้ า
*** ก่ อนส่ งให้ บริษัทฯ กรุณาถอดปกเล่ มพาสปอร์ ตออกก่ อน
เพราะทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบปกพาสปอร์ ตทีท่ ่ านใส่ มา ซึ่ง
อาจจะสู ญหายหรือเสียหายระหว่ างดําเนินการอยู่ในสถานฑูต
รู ปถ่ ายหน้ าตรงไม่ สวมแว่ นตาดํา/หมวก ไม่ ยมิ้ (ขนาดรู ปตามรูป
ด้ านบน)จํานวน 2 รู ป ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือนพืน้ หลังขาว ไม่ มี
ลวดลาย,

2

รับแล้ ว ตัว
จริง
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3
4
5
6
7

8

9

ไม่ ใช้ รูปสติกเกอร์ , โพลาลอยซ์ ,ไม่ ใช้ รูปตัดต่ อ, ไม่ ใช้ รูปสแกน
กรณีถ้าท่ านถ่ายรูปไม่ ใช่ ตามขนาดที่ระบุ ทางบริษัทขอเก็บ
ค่าใช้ จ่ายในกรณี ที่ต้องทํารู ปใหม่
สํ าเนาทะเบียนสมรส / หย่ า (ถ้ ามี )
สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ / สกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาบัตรประชาชน
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน(หน้ าแรกและหน้ าทีม่ ีชื่อตนเอง)
หลักฐานการเงิน สํ าเนาบัญชีออมทรัพย์ , ฝากประจําทั้งเล่ ม
หนังสื อรับรองจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ อายุไม่ เกิน 15 วัน
(ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่ าสุด ไม่ เกิน 1 อาทิตย์ นับ
จากวันยื่นเอกสาร , การเงินมีไม่ ตํ่ากว่ าหลักแสน )
หลักฐานการงาน
8.1 พนักงานบริษัท หนังสื อรับรองการทํางาน (ระบุวันที่เริ่ม
งาน , ตําแหน่ ง,อัตราเงินที่ได้ รับ เป็ นภาษาอังกฤษ ) อายุไม่ เกิน 1
เดือน
8.2 เจ้ าของกิจการ ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ของบริษัท
สํ าเนาทะเบียนการค้า หนังสื อรับรองบริษัท (อายุไม่ เกิน 1เดือน )
8.3 นักศึกษา ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (อายุไม่ เกิน 1 เดือน)
กรณีอายุตํ่ากว่า 20ปี ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดา – มารดา
9.1 หนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศโดยหนังสื อ
สามารถไปขอได้ ที่สํานักงานเขต
*เว้ นแต่ สถานฑูตอิตาลี เด็กต้ องเดินทางร่ วมกับ ท่ านใดท่ านหนึ่ง
9.2 สํ าเนาสู ติบัตร
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*** เซ็นรับรองสํ าเนาเอกสารที่เป็ นสํ าเนาทุกฉบับ / กรอกข้ อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่ อได้ จริง เพราะสถานทูตจะติดต่ อเช็ค
ข้ อมูลกับท่ านโดยตรง
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ กรณีผู้เดินทางเป็ นเด็ก หรือเดินทางตามลําพัง
1. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย จาก พ่อ , แม่ ผูป้ กครอง พร้อมเอกสารของผูร้ ับรอง (เสมือนว่าเดินทางด้วย )
2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ปี
กรณีผู้เดินทางมีบุคคลออกค่าใช้ จ่ายให้
1. ญาติ เอกสารที่สามารถระบุความสัมพันธ์เป็ นญาติ และเอกสารของผูร้ ับรอง
2. บุคคลอื่น หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย พร้อมระบุความสัมพันธ์ และเอกสารของผูร้ ับรอง
3. บริ ษทั หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริ ษทั ไม่เกิน 1 เดือน
*** 1.เนื่องจากทางสถานทูตเน้ นการพิจารณาหลักฐานการเงินประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลัก กรุณาเตรียมเอกสารให้ ตรงตามกับ
ความต้ องการของสถานทูตเท่ านั้น ***
***2.ในกรณีที่ท่านยื่นบัญชีเงินฝากไม่ ว่าจะกี่บัญชีก็ตาม ท่ านจะต้ องขอหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคารทุกบัญชี ท่านมี
ความจํานงในการยื่นวีซ่า ***
***กรณีมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับเอกสารกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ที่ท่านจองทัวร์ ***
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่ อนล่ วงหน้า 10 วัน ในกรณี ที่ไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
(ผูใ้ หญ่ ) และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ
ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไข
ได้และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อ ได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อ ความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ น ดุลพินิจ
ของสถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิ ติในนามของบริ ษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่า
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริ ยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว)
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สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป
ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํ้ามันที่ข้ นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกินกว่า 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายแก่ท่านที่มีทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุ ป)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤตกรรมเป็ นที่รังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่นไม่รักษาเวลา พูดจาหลายคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น ฯลฯ(เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทาง
ส่วนใหญ่)
ใน 1 วัน คนขับจะทํางานและพักผ่ อนระหว่ างขับรถรถรวมแล้ วไม่ เกิน 12 ชม. เช่ น เริ่มเงิน 08.00น. ต้ องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่ างวัน โปรแกรมอาจต้ องแก้ ไขปรับเปลี่ยน
ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษัทฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบ หาก
ท่ านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้ หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ มสี
เลือดหมู)
ท่ านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่ น จากเชี่ยงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่ น ฯลฯ โปรดแจ้ งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่ าทัวร์
นั้นๆยืนยันการเดินทาง หากท่ านออกตั๋วโดยไม่ ได้ รับการยืนยันจากพนักงานแล้ วทัวร์ น้ันยกเลิก บริ ษัทฯ ไม่ สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายนั้นได้

*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
***กรณีมีข้อสงสั ยเกี่ยวกับเอกสารกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ที่ท่านจองทัวร์ ***

ทัวร์ ยโุ รป_TC 6 เยอรมัน – เชค – ออสเตรี ย 8D5N(OS) JUL-OCT_EVE / http://www.countertour.com/
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