WTG0307M เยอรมนี-ออสเตรี ย-สวิส(จุงเฟรา) 7 วัน

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซอลส์ เบิร์ก - ฮัลสตัดซ์
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมือง - เคมเทิน - ซุก - อินเทอร์ ลาเก้น - กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ไคลน์ ไชเด็ค - ซูริค
ออกเดินทางว ันที่
15-21 ส.ค. // 18-24 ก.ย. // 07-13 พ.ย. // 20-26 พ.ย. 2561

( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)
วันที่ 1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (เคาน์ เตอร์ D ) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

วันที่ 2

มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ซอลส์ เบิร์ก

00.50 น.
07.05 น.
เทีย่ ง

✈ ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทยเทีย
่ วบินที่ TG 924

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau)” ในแคว้นบำวำเรี ยของเยอรมนี
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ำย

ค่า

นาท่ านเข้ าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle)” ปรำสำทที่ ได้ชื่อว่ำเป็ นต้นแบบกำร
สร้ำงปรำสำทเทพนิ ยำยของเจ้ำหญิงนิ ทรำแห่ งดี สนี ยแ์ ลนด์ ซึ่ ง
ได้ถูกตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำรตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์ แถบแคว้น
บำวำเรี ยประเทศเยอรมนี สร้ ำงในสมัยพระเจ้ำลุ ดวิกที่ 2 แห่ งบำ
วำเรี ยในช่ วงค.ศ. 1845-86 ตัวปรำสำทตั้งอยู่บนบนหิ นผำขนำด
ใหญ่ ย กั ษ์ สู ง กว่ ำ 200 เมตรเหนื อ ออบแก่ ง ของแม่ น้ ำพอลลัท
สมควรแก่ เวลำน ำคณะลงจำกปรำสำท จำกนั้ น น ำท่ ำ นออก
เดินทำงสู่ “เมืองซอลส์ เบิร์ก (Salzburg)”
 บริการอาหารมื้อค่าภัตตาคาร / หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ :

🛏 AUSTRIA TREND MITTE หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที่ 3

ซอลส์ เบิร์ก – ฮัลสตัดซ์ – ช้ อปปิ้ งสิ นค้าพืน้ เมือง – เคมเทิน

เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ “เมืองซอลส์ เบิร์ก (Salzburg)” เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ ง
นี้ เต็ ม ไปด้ว ยศิ ล ปะแบบบำโรคจนได้ชื่ อ ว่ำ เป็ นนครหลวงแห่ ง
ศิลปะบำโรค เป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมำเด
อุ ส โมสำร์ ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และเป็ นสถำนที่ ถ่ ำย
ทำภาพยนตร์ อ มตะเรื่ อ ง The Sound of Music และได้ รับ การขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโก้ เมื่ อปี ค.ศ. 1997 เดิ น
ข้ ามสะพานแม่ นา้ ซอลท์ อนั งดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่ าเพื่อถ่ ายรู ปเป็ น
ที่ระลึกกับบ้ านของโมสาร์ ท นำท่ำนชมสถำนที่ถ่ำยทำที่สำคัญๆที่ท่ำนต้องตื่นตำตื่นใจกับควำมงดงำมของสถำนที่
ต่ำงๆเหล่ำนั้น นำท่ำนเข้ำสู่ ยำ่ นใจกลำงเมืองเพื่อให้ได้สนุ กสนำนกับกำรจับจ่ำยใช้สอยในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึก
ชื่อดังมำกมำย ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซี ดีของเพลงชื่อดังจำกออสเตรี ยมำกมำย
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ "เมืองฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt)" เมืองริ มทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ ำงฝั่ งตะวันตกเฉี ยงใต้
ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสำบในเขตภูมิภำคซำลซ์คมั เมอร์
กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมื องท่ องเที่ ยวที่ ได้รับควำมนิ ยมมำกเป็ น
อันดับต้นๆของประเทศออสเตรี ย โดยเมื องฮัลล์ชตัท ท์น้ นั อยู่ใน
รั ฐ อัป เปอร์ อ อสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รั ฐ ของประเทศออสเตรี ย
ดิ น แดนซึ่ งมี วฒั นธรรมสื บ ทอดต่ อ กัน มำนำนถึ ง 3,500 ปี เดิ น
เล่นชมเมือง ฮำลสตัดซ์ ชมสถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ ห์เฉพำะตัวด้วย
กำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี
ที่ยงั คงมีชีวติ ชีวำ จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองเคมเทิน
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า
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พักที่ :

🛏 BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที่ 4

เคมเทิน – ซุก – อินเทอร์ ลาเก้น

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้ นนาท่ านชมเมื อ งซุ ก (Zug) เมื องแสนสวยริ ม ทะเลสาบซุ ก เมื องซุ ก เป็ นทั้งเมื องหลวงและแคว้น ในเวลำ
เดี ย วกัน เป็ นแคว้น ที่ ร่ ำ รวยมำก เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ข้ำ มชำติ ม ำ
เปิ ดอ๊อฟฟิ ต ในแคว้นนี้ มำกที่ สุด ทำให้อตั รำกำรเก็บภำษี ของ
แคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส (อัตรำกำรครอบครองรถหรู มำก
ที่สุ ดในสวิส ฯ) นำท่ำนเดิ นชมโบสถ์กลำงเมื อง และตึ กเก่ ำแก่
อำยุกว่ำ 500 ปี นำท่ำนเดิยนชมบริ เวณริ มทะเลสำบที่ทำงรัฐบำล
ท้องถิ่ นได้ลงทุนทำจุดชมชี วิตสัตว์น้ ำใต้ทะเลสำบ ท่ำนจะเห็ น
พันธุ์ปลำชนิ ดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่ งนี้ อิ สระทุ กท่ำนในถนน
คนเดินที่มีร้ำนค้ำพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแคว้นอื่นๆ
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะท่ำนออกเดิ นทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมื องอินเทอร์ ลาเก้ น (Interlaken)” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์
ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เมื อ งตำกอำกำศสวยงำมพร้ อ ม
ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่ำงทะเลสำบสองแห่ งคือ
Thunersee และ Brienzersee ท่ ำ มกลำงเทื อกเขำน้ อ ยให ญ่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็ นเขำจุ งเฟรำอันลื อชื่ อ นำฬิ กำ
ดอกไม้ สถำนคำสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคื อสวิส ฯแบบสุ ดสุ ด
อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคยได้สัมผัส ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรเลือก
ซื้ อสิ นค้ำสวิสฯ อำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกับบรรยำกำศอัน
โรแมนติก

อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
พักที่ :

🛏 CITY OBERLAND HOTEL หรื อระดับใกล้ เคียง

วันที่ 5

อินเทอร์ ลาเก้ น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้าน้าแข็ง 1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิว
พานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค – ซู ริค

เช้ า

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น ำคณะท่ ำ นออกเดิ น ทำงขึ้ นมุ่ ง หน้ ำ สู่ “หมู่ บ้ า นกริ น เดลวาลด์
(Grindelwald)” ระหว่ำงกำรเดิ นทำงท่ำนจะได้ชมวิวทิ วทัศน์แบบ
สวิสเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพรั่ง
ในฤดู ใบไม้ผ ลิ หรื อใบไม้เปลี่ ยนสี ในช่ วงฤดู ใบไม้ร่วง พร้ อมนา
คณะเปลี่ ย นบรรยากาศโดยการ “นั่ ง รถไฟชมวิ ว ” ท่ องเที่ ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสำยภูเขำที่ “สถานีไคลน์ ไชเด็ ค” รถไฟที่จะนาท่ านเดินทาง
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ลอดอุโมงค์ ที่ชาวสวิสฯได้ ขุด เจาะไว้ ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดใน
ยุ โรป ” Top of Europe“ สถานี บ น “ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfraujoch)” ซึ่ ง มี ค วามสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุ ต )
นักท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ นาคณะท่านเข้ าชมถา้ นา้ แข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่
สร้ างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชมน้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ จากนั้ นชมวิวทิวทัศน์ และ
สั มผัสหิมะทีล่ านพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากทีท่ าการไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก
 บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศวิวทิวทัศน์อนั งดงำม อีกด้ำนหนึ่งของ Top of Europe
เปลี่ ย นรถไฟที่ “ สถานี ไคลน์ ไ ชเด็ ค ” เพื่ อ เดิ น ทางสู่ สถานี สุ ด ท้ าย “สถานี เลเทอร์ บ รุ น เน่ น ” จากนั้ น เดิ น ทางสู่
“เมื อ งซู ริ ค (Zurich)” น ำท่ ำ นเที่ ย วเมื อ งซู ริค ศู น ย์ก ลำงกำรเงิ น เศรษฐกิ จ และกำรธนำคำรของยุโรป ซึ่ งมอบ
ชีวติ ชีวำให้แก่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
 บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

🛏 DORINT HOTEL ZURICH หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่ 6

ซู ริค – เดินทางกลับ – กรุงเทพ

เช้ า

13.30 น.

 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นให้ ท่านได้ เดินเล่ นเทีย่ วชมบรรยากาศเรียบแม่ นา้ ลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่น
เที่ยวชมบรรยำกำศรอบๆ เมื อง พร้ อมช้อปปิ้ งของที่ ระลึ ก
พื้ นเมื อ งของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เข้ ำ สู่ ถนนบำห์ นฮอฟ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนสำยช้อปปิ้ งหลัก ของเมื องซู ริค
ตัดจำกอนุสำวรี ยห์ น้ำสถำนีรถไฟตรงไปยังทะเลสำบซูริค มี
ร้ำนค้ำชั้นนำและห้ำงสรรพสิ นค้ำตั้งอยู่เรี ยงรำยตลอดสอง
ฝั่ง ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ นหนึ่ งใน "ถนนที่แพงที่สุดใน
โลก" ด้วยร้ำนนำฬิกำและ สิ นค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ มีร้ำนค้ำ
จำหน่ ำยนำฬิ กำชื่ อดังมำกมำย เช่ น Rolex เป็ นต้น จำกนั้นเดินทำงไปสนำมบินซู ริค นาคณะเช็ คอิน และทา TAX
REFUNED
✈ ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 7

กรุงเทพฯ

05.30 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นา
ทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เทีย่ ง
บ่ำย
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อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ก.ย. - พ.ย. 2561

56,900

56,900

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

56,900

16,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ 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 นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยน
ย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
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 าน
การพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่ พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ ท่ำน เนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิ จฉำชี พที่ แฝงตัวเข้ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดิ นทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดิ นทำง Passport มำยังบริ ษทั ฯ และ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำ หรื อ
จัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิ ดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด
งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
www.plan-travel.com

E-mail: sv@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

Page 5 of 6

WTG0307M เยอรมนี-ออสเตรี ย-สวิส(จุงเฟรา) 7 วัน

เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศไม่
ว่ำในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริษัทฯจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำกบริ ษทั ฯ
จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิ น ห้องพักที่ คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ประกันกำรเดิ นทำง ฯลฯ ทำงท่ ำน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วีซ่ำ
ด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯคอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน
บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น 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 องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋
เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 4560 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดิ นทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของกำร
เดิ นทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริษัทฯเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อ พำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ ใช้ในกำรเดิ น ทำงมำสนำมบิ น ทำงบริ ษ ัท ฯจะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ ำใช้จ่ำยที่
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %
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