นำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้ นทำงแสนสวยยุโรปตะวันออกที่อบอวลด้ วยมนต์เสน่ห์แห่งควำมงำม
อิ่มเอมกับธรรมชำติท่ถี ูกรังสรรค์ได้ อย่ำงลงตัว ไร้ กำรปรุงแต่งจนได้ รับกำรยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก
ละเลียดไปกับสถำปัตยกรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่ม
คัดสรรภัตตำคำร ที่พัก และกำรบริกำรที่ได้ ระดับมำตรฐำนอิลิท ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน

GREAT EXPERIENCE 9D6N GERMANY - AUSTRIA

1
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

กำหนดกำรเดินทำง 27 ธันวำคม 2562 – 4 มกรำคม 2563
ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวำคม 2562 (1) กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภู มิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตูทำง
หมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2) สำยกำรบินไทย พบเจ้ ำหน้ ำของบริษัท
ฯ รอต้ อนรับพร้ อมอำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ
วัน เสำร์ ที่ 28 ธัน วำคม 2562 (2) กรุ งเทพฯ – พระรำชวังนิ ม เฟนบู ร์ก – พิ พิธ ภัณ ฑ์ BMW – จตุ รัส มำ
เรียนพลัทซ์
00.50 น.
นำคณะออกเดินทำงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
06.45 น.
คณะเดินทำงถึงสนำมบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง และศุลกำกรแล้ ว
จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ พระรำชวังนิ มเฟนบู ร์ก (Nymphenburg Palace) ถูกสร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ.
1664 เพื่ อเป็ นที่พำนักหน้ ำร้ อนของรำชวงศ์กษัตริย์แห่งบำวำเรีย ซึ่งภำยหลังจำกสงครำมสเปนได้ มี
กำรเปลี่ยนยุคสมัยของกษัตริย์พระรำชวังแห่ งนี้กถ็ ูกขยำย ต่อเติม และออกแบบตกแต่งใหม่ มีกำร
จัดทำโครงกำร “เมืองในอุดมคติ” ขึ้นมำเพื่ อรองรับครอบครัวขนำดใหญ่ ของรำชวงศ์และเหล่ ำขุน
นำงได้ น่ันเองค่ำ ภำยในของพระรำชวังตกแต่งไปด้ วยเครื่องกระเบื้องปั้ นมือ และของประดับตกแต่ง
ทั้งหลำยผลิ ต มำจำก Nymphenburg Porcelain Manufactory ซึ่งเป็ นอำคำรผลิ ตและประดิ ษฐ์ ข อง
ตกแต่งในพระรำชวัง

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ ำชม พิ พิ ธภัณฑ์ BMW ซึ่งไม่ใช่พิพิธภัณ ฑ์สำหรั บข้ อมูลทำงเทคนิค ไม่ ใช่ พิพิธภัณ ฑ์ทำง
ประวัติศำสตร์ แต่เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่สี ะท้ อนให้ เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมผ่ำนทำงนิทรรศกำรที่นำมำ
แสดงให้ ชม ซึ่งมีท้ังประวัติศำสตร์ของยวดยำน BMW มีท้งั เครื่องยนต์ สมัยก่อนยังใช้ ม้ำลำกรถ เพิ่ง
จะเริ่มมีรถยนต์เมื่อ ปี ค.ศ. 1904 กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จึงได้ มีรถยนต์ใช้ กันแพร่ หลำยแทนที่กำร
ใช้ ม้ ำลำกรถ ซึ่ งในปี นี้ เอง ที่รถยนต์ BMW ที่เก่ำแก่ท่ีสุดในพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ได้ ถูก สร้ ำงขึ้น รถยนต์ ไม่
เพี ยงแต่ จะเป็ นยำนพำหนะที่ ใช้ ในกำรเดิ น ทำงเท่ ำนั้ น หำกยัง เป็ นเรื่ อ งที่เกี่ย วข้ อ งกับ ทำงสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม อุตสำหกรรม ภูมิศำสตร์ ถนนหนทำง กำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ กำรออกแบบ
ศิลปะ ฟิ สิกส์ คณิตศำสตร์ สีสนั ควำมปลอดภัย เครื่องยนต์ เทคโนโลยี กฎจรำจร และ โรงเรียนสอน
ขับรถยนต์
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นำชม จตุรัสมำเรียนพลั ทซ์(Marienplatz)ถือว่ำเป็ นจุ ดเริ่มต้ นของประวัติศำสตร์และธุรกิจของนคร
มิวนิค บริเวณนี้เป็ นที่ต้งั ของศำลำว่ำกำรเมืองที่มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่ งดงำมซึ่งสร้ ำงขึ้น
ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้ เวลำสร้ ำงถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว
รอคอยเฝ้ ำชมตุก๊ ตำไขลำนที่จะออกมำเต้ นรำ

คำ่

ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร Ratskeller München Restaurant เริ่มจำก Pretzel กรอบนอกนุ่ม
ใน เค็มกำลังพอดี ทำนคู่กบั เนยจื ด เป็ นออร์เดิรฟ์ เรียกน้ ำย่อย ก่ อนจะตำมด้วย ขำหมูในสไตล์
เยอรมันแท้ เสิรฟ์ พร้อมซอสต้นตำรับ และมันบด ถือเป็ นเมนู ยอดนิยม ตบท้ำยด้วย
PULLMAN MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ ที่ 29 ธันวำคม 2562 (3) มิวนิค - ปรำสำทนอยชวำสไตล์ – กำร์มิช-พำร์เท่นเคียเช่น
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้ นทำงไหล่เขำสู่ สะพำนควีนแมรี่
ซึ่งเป็ นจุดชมวิวปรำสำทที่ดีท่สี ุด ชมควำมสวยงำมของป่ ำไม้ และบ้ ำนพักสไตล์ชำเล่ย์ท่ปี ระดับประดำ
ไปด้ วยดอกไม้ หลำกหลำยสี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัว ปรำสำทที่โดดเด่ น มีทะเลสำบและธำรน้ำ
ล้ อมรอบ ภำยในตัวปรำสำทที่ตกแต่งไว้ อย่ำงอลังกำร ปรำสำทนี้สร้ ำงในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัช
สมั ย ของพระเจ้ ำลุ ดวิ กที่ 2 ตำมจิน ตนำกำรของคีต กวีช ำวเยอรมนี ริ ชำร์ ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่
พระทัย ชม ห้ องทรงงำน, ห้ องบรรทม, ห้ องฮอลล์ท่ใี ช้ ในกำรแสดงโอเปร่ ำและคอนเสิร์ต ชมควำม
งดงำมของปรำสำทที่ยำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้ กระทั่งรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้ จำลองแบบไป
เป็ นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
GREAT EXPERIENCE 9D6N GERMANY – AUSTRIA

3
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรภำยในสนำมบิน
เดินทางต่อสู่เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดของเยอรมัน... Garmisch-Partenkirchen ซึ่งทาหน้าที่
เป็ นประตูสู่ ยอดเขาที่สงู ที่สุดในเยอรมัน

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำร
MERCURE GARMISCH-PARTENKIRCHEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันจันทร์ ที่ 30 ธันวำคม 2562 (4) กำร์มิช-พำร์เท่นเคียเช่น - ซุกสปิ ทเซ่– เบิรช์ เทสกำเดน
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์เซ่ เพื่ อนาท่านขึ้ นรถไฟขึ้ นไปยัง ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่
(Zugspitze)เป็ นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผัสกับลานหิมะ
และธารน้ าแข็ง จากนั้นนาท่านขึ้ นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสูง
2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน
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เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิรช์ เทสกำเด้น เจ้ ำของเส้ นทำงดิอลั ไพน์โร้ ด 1 ใน 6 เส้ นทำงแสนสวย และ
ยังเป็ นเส้ นทำงเก่ำแก่ท่สี ดุ ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้ เป็ น
ศูนย์กลำงทำงกำรค้ ำ และกำรสำรวจหำเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่ำเต็มไปด้ วยศิลปะกำรสร้ ำง
อำคำรในรูปแบบบำวำเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ตกแต่งด้ วยลำยปูนสไตล์สตัดโก้ และใน
อดีตเคยเป็ นฐำนบัญชำกำรใหญ่ของกองทัพนำซีทำงตอนใต้

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมือง
THE KEMPINSKI BERCHTESGADEN หรือระดับเทียบเท่ำ

วันอังคำร ที่ 31 ธันวำคม 2562 (5) เบิร์ชเทสกำเด้ น - ทะเลสำบโคริคซี่ – เหมืองเกลือ – ซำลบวร์ก
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นท่ำนเดินทำงสู่เมืองพรมแดนระหว่ำงออสเตรียกับเยอรมัน เมืองเบิร์ชเทสกำเด้ น (เยอรมัน)
เจ้ ำของเส้ นทำงดิอลั ไพน์โร้ ด 1 ใน 6 เส้ นทำงแสนสวยและยังเป็ น เส้ นทำงเก่ำแก่ท่สี ดุ ที่นักท่องเที่ยว
นิ ยมใช้ เลำะเลี ยบเทือ กเขำแอลป์ สู่ ทะเลสำบโคนิ ค ซี่ (Konigssee Lake) หรื อ ที่มั ก ถู ก เรี ยกว่ ำ
ทะเลสำบกษัตริย์ เป็ นทะเลสำบที่ต้ังอยู่ ทำงตอนใต้ เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดนไปประมำณ 3 ไมล์ เป็ น
ทะเลสำบที่ลึกที่สุดในเทือกเขำแอลป์ และล้ อมรอบด้ วยภูเขำสูงชันที่มีควำมสูงเหนือระดับประมำณ
2,000 เมตร นำท่ำนล่องเรือพลังงำนไฟฟ้ ำ ที่ถูกสร้ ำงขึ้นเพื่ อให้ บริกำรกับนักท่องเที่ยวมำตั้งแต่ ปี
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1909 เพื่อไม่เกิดกำรสร้ ำงมลภำวะแก่บริเวณนี้ เรือจะนำท่ำนล่องไปชมบรรยำกำศแห่งฟยอร์ด จนถึง
โบสถ์บำโธโลมิว อันเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ด

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เหมืองเกลือโบรำณ (Salt Mine) ที่มีอำยุมำกกว่ำ 7,000 ปี ภำยในเหมือง
เกลื อโบรำณจะบอกเล่ ำเรื่องรำวในอดีต พร้ อมให้ ท่ำนได้ สนุกกับกิจกรรมภำยในเหมืองเกลื อแห่ งนี้
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซำลส์บวร์กเมืองที่ได้ รับสมญำนำมว่ำ THE ROME OF THER
NORTH ถือว่ำเป็ นเมืองที่สวยงำมที่สุดแห่ งหนึ่ง เพรำะเมืองนี้ได้ รับกำรสนับสนุนที่ดีย่ิงในกำรสร้ ำง
เมืองจำกอำร์คบิชอฟ เมื่อครั้ งเจริญรุ่งเรืองให้ เป็ นเมืองที่เพี ยบพร้ อมไปด้ วยศิล ปะแบบบำร็อค นำ
ท่ ำนชมเมื อ งที่ เป็ นบ้ ำนเกิด ของคี ต กวี ชื่ อ ดั ง “วู ล ฟ์ กั ง อมำดิ อุ ส โมสำร์ ท ” และยั ง เป็ นฉำกใน
ภำพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนต์รักเพลงสวรรค์ นำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำบนถนน
GETREIDE GASSE ซึ่ ง เป็ นย่ ำ นช้ อปปิ้ งสิ น ค้ ำ น ำท่ ำ นถ่ ำ ยภ ำพ คู่ กั บ อนุ สำวรี ย ์ โ มสำร์ ท
(เทศบำลเมืองไม่ อนุ ญ ำตให้ นำรถบัส นำนักท่องเที่ยวเข้ ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ) นำท่ำนชมย่ ำน
เมืองเก่ำ อิสระให้ ท่ำนถ่ำยรูปเก็บเป็ นภำพประทับใจ...

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรท้องถิน่
HOTEL STEIN หรือเทียบเท่ำ
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วันพุธ ที่ 1 มกรำคม 2563 (6)
เช้ำ

เทีย่ ง

ซำลบวร์ก - ฮัลสตัดท์ - โอเบอทรอน - ถ้ ำน้ ำแข็งดัค ชไตน์ - เซ็ น ต์
โวล์ฟกัง
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบ ที่มีควำมน่ำรักเป็ นทุนเดิม พร้ อมด้ วยฉำก
หลั งที่เป็ นภูเขำสูง เบื้องหน้ ำเป็ นทะเลสำบอัน สงบนิ่ง บ้ ำนเรือนตั้งลดหลั่ นตำมระดับควำมสูง ให้
ควำมรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้ ำขนำดย่อม ทั้งยังได้ รับกำรยกย่องจำก UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก
หรือถ่ำยภำพควำมควำมสวยงำมสีสนั ของบ้ ำนแต่ละหลัง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร มื้ อนี้ บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำเทร้ำส์ย่ำง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอเบอทรอน (Obertraun) เทือกเขำสูงตระหง่ำน ตั้งอยู่ทำงด้ ำนหลัง
เมืองฮัลสตัดท์ "ยอดเขำดัชชไตน์" เพื่ อนำท่ำนสู่ Dachstein Ice cave จำกนั้นสัมผัส สุดยอดของกำร
เดินทำงครั้งนี้คือกำรเข้ ำชม ถ้ ำน้ ำแข็งดัคชไตน์ “Dachstein Ice Cave” หนึ่งในถำ้ ที่สวยงำมมำกของ
ประเทศออสเตรีย(Austria) มีอำยุเก่ำแก่ต้ังแต่ยุคนำ้ แข็งด้ วยทำงเดินภำยในถำ้ ที่ยำวเกือบ 1 กม. ซึ่ง
ท่ำนจะตื่นตำกับห้ องโถงต่ำงๆที่มีหินงอกหินย้ อยเป็ นแท่งนำ้ แข็งตำมธรรมชำติมิใช่เป็ นหินปูนเหมือน
ถำ้ ทั่วไปโดยเฉพำะIce Palace และ Ice Chaple ซึ่งถือว่ ำเป็ นควำมมหั ศจรรย์ทำงธรรมชำติท่ีน่ ำมำ
เยือนแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย (Austria)... จำกนั้นนำท่ำนขึ้นกระเช้ ำสู่สถำนีต่อไปเพื่อสู่จุดชม
วิวที่สวยที่สดุ จุดหนึ่งของเทือกเขำแอลป์ “The Alps” ที่เรียกกันว่ำ “5 Fingers Viewpoint” ที่ระดับ
ควำมสูง 2,100 เมตรจำกระดับนำ้ ทะเล...

ได้ เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนต์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) หมู่บ้ำนเล็กๆ ริมทะเลสำบ
โวลฟ์ กัง (Wolfgang Lake) แต่เป็ นสถำนที่ท่มี ีนักท่องเที่ยวมำท่องเที่ยวเป็ นจำนวนมำก ระหว่ำงทำง
ท่ำนจะได้ พ บกับ ทัศ นีย ภำพของบ้ ำนเรื อ นริ ม ทะเลสำบซึ่งเป็ นหมู่บ้ ำนที่ส วยงำมมำกๆ และเป็ น
สถำนที่พั กผ่อนริมทะเลสำบให้ ท่ำนได้ เพลิ ดเพลินกับธรรมชำติ อันสวยงำมจนท่ำนจะประทับใจไป
นำนแสนนำน เชิญท่ำนพักผ่อน เก็บภำพควำมประทับใจกับควำมสวยงำมของบ้ ำนเรือนที่เรียงรำยอยู่
ริมทะเลสำบรำยล้ อมด้ วยขุนเขำ
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คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
SCALALIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวำคม 2563 (7) เซ็นต์ โวล์ฟกัง - หุบเขำวำเคำ – Melk Abbey – พระรำชวังเชิรน์ บรุนน์
-เวียนนำ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้ น น ำท่ ำนออกเดิ น ทำงสู่ หุบ เขำวำเคำ สถำนที่ท่ องเที่ย วยอดนิ ย มส ำหรั บ นั ก ท่อ งเที่ย วชำว
ออสเตรียและละแวกใกล้ เคียง แต่สำหรับคนไทยอำจจะยังไม่ค้ ุนหูสักเท่ำไรนัก มีแม่นำ้ ดำนูบ แม่น้ำ
สำยสำคัญของดินแดนยุโรปตะวันออกตัดผำดผ่ำนอยู่ในภำยหุบเขำที่มีควำมงำมตำมธรรมชำติ มีซำก
ปรำสำทโบรำณอยู่ บ นเนิ น ผำ หมู่ บ้ ำนเล็ก ๆ ริ ม ฝั่งสองข้ ำงทำงของแม่ น้ำเต็ม ไปด้ ว ยไร่ อ งุ่น แบบ
ขั้นบันได ช่วงที่ทัศนียภำพไร่ องุ่นสวยงำมมำกที่สุดจะอยู่ระหว่ำงเมือง Melk และ Krems นำท่ำนเข้ ำ
ชม Melk Abbey ที่มีมหำวิหำรสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็ นสง่ำของเมือง มหำวิหำรแห่งนี้
สร้ ำงขึ้นด้ วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค ที่อำจกล่ ำวได้ ว่ำสวยงำมที่สุดในออสเตรีย ภำยในมหำวิหำร
สตีฟเมลค์ มีควำมสวยงำมของกำรตกแต่งอย่ำงหรูหรำ ไฮไลท์ของที่น่ีคือ ห้ องสมุด ที่ได้ ชื่อว่ำงดงำม
ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก เพดำนวำดด้ วยภำพเขียนสไตล์เฟสโก้ ... อิส ระให้ ทุ กท่ำนได้ เพลิ ดเพลิ นกับ
บรรยำกำศของเมืองริมแม่นำ้ ดำนูบ ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขำที่งดงำม

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรท้องถิน่
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จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำชม พระรำชวังเชิรน์ บรุนน์ ชมควำมงำมวิจิตรตระกำรตำของตำหนักล่ำสัตว์ท่พี ระ
นำงมำเรีย เทเรซำ จักรพรรดินีแห่งออสเตรีย ดำรัสให้ สร้ ำงขึ้นเพื่อเป็ นวิมำนจักรพรรดิ แห่งที่ 2 รอง
จำกพระรำชวังแวร์ซำย อุทยำนโดยรอบและพระตำหนัก ได้ รับกำรตกแต่งอย่ำงงำมเลิศจนได้ รับ กำร
ยกย่องว่ำ เป็ นพระรำชวังหลวงที่งดงำมที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ด้ ำนหลังของวัง ท่ำนจะได้ พบควำมงำม
ของสวนดอกไม้ ท่ีสวยงำมและกว้ ำงใหญ่ อิสระให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกตำม
อัธ ยำศั ย หลั งจำกนั้ น น ำท่ ำ นเดิ น ทำงผ่ ำ นชม ถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่ งเป็ นเส้ น ทำง
ท่องเที่ยวสำยหลัก ของกรุงเวียนนำที่มุ่งหน้ ำสู่ ถนนคำร์ทเนอร์สตรีท ถนนช้ อปปิ้ งพรีเมี่ยมแบรนด์
เนมชื่ อ ดั งระดั บ โลก มี สิน ค้ ำแฟชั่ น ชั้ น น ำให้ เลื อ กซื้ อมำกมำยไม่ น้ อ ยไปกว่ ำ ย่ ำนช้ อ ปปิ้ งที่ มิ ล ำน
ลอนดอน หรือปำรีส

คำ่
ทีพ่ กั

บริ ก ำรอำหำรค ำ่ ณ ภัต ตำคำร บริ ก ำรท่ ำ นด้ว ยเมนู ซี่ โครงหมู เวีย นนำ ณ ร้ำน The Rip of
Vienna ทีใ่ ครมำ ต่ำงไม่พลำดทีจ่ ะลิ้ มลองควำมอร่อย
HOTEL REGINA VIENNA หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ ที่ 3 มีนำคม 2563 (8)
เวียนนา – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
13.30 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย เที่ยวบิน TG937
วันเสำร์ ที่ 4 มีนำคม 2563 (9) กรุงเทพฯ
05.20 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ ท่ำนละ
175,900.- 172,900.173,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
167,900.- 164,900.165,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม )
158,900.- 155,900.156,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม ) 149,900.- 146,900.147,900.พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
35,500.35,500.35,500.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
27,000.27,000.27,000.เดินทำงชั้นธุรกิจ (ผูใ้ หญ่) ชำระเพิม่ โดยประมำณ (ตัว๋ กรุป๊ )
95,050.95,050.95,050.อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นตำ่ 15 ท่ำน
หำกมีผเู ้ ดินทำง 10-14 ท่ำนเพิม่ ท่ำนละ 15,000.- // 8-9 ท่ำน เพิม่ ท่ำนละ 30,000.คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
สมำชิกบัตรหลัก
1729
ผูใ้ หญ่
1649
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
1559
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม )
1469
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม )
380
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
1449
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม
1729
1649
1559
1469
380
1449

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมเส้ นทำงและสำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อ ม
ภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ( สำหรับผู้ถอื หนังสือเดินทำงไทย )
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำกระเป๋ ำเดินทำง และค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท

GREAT EXPERIENCE 9D6N GERMANY – AUSTRIA

10
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!
เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน
 ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้ วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณี ย กเลิ ก ก่ อ นกำรเดิ น ทำง 14 วั น ท ำกำร ทำงบริ ษั ท ฯ มี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งหั ก 50% ของอัต รำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ น
ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อนื่ , หรือ
พยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำง
และทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำร
อืน่ ใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน
จองทัวร์เพื่ อหำข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้ นทำงอำจไม่ส ะดวกในกำรเดินทำง
สำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

GREAT EXPERIENCE 9D6N GERMANY – AUSTRIA

11
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไป

ด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำร

ทัวร์หรือบำงเส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบ
9.

10.

11.
12.

13.

ล่วงหน้ ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร
ในกรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย
โดย
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทันภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อกำรที่ท่ ำนถูก ปฏิเสธไม่ ให้ เดิน ทำงเข้ ำหรื อออกจำกประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือ
มีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่ มเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ )
หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ ำใช้ จ่ำย กรุณ ำแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบก่อน เพื่ อขอคำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋ หรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ ว
ต่อมำทัวร์น้นั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำน

เห็น ว่ ำรำยกำรท่อ งเที่ย วดังกล่ ำวไม่ ตรงตำมควำมประสงค์ ข องท่ ำน ไม่ ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดย
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟ
นอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุ ด
งำน, กำรประท้ วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของ
ท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
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15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ ำวปิ ดทำกำร

บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำร
เพื่ อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ ในกรณี ท่มี ีเหตุล่ ำช้ ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ ำ
ชมให้ แก่ท่ำน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รั บผิดชอบต่ อกำรสูญ หำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพ ย์สินของท่ำน อัน
17.

18.

19.

20.

เนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
ตำแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่ องบิ นแบบหมู่ คณะของสำยกำรบินต่ ำง ๆ บริษั ทฯ ไม่
สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้ แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์
จะเดิน ทำงไปท่ องเที่ยวพั ก ผ่อ นแบบหมู่ค ณะ และเข้ ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒ นธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป
เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ ำงต้ น

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ 2 หน้ ำขึ้นไป)
โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้ วยคะ)
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉำกหลั งสีข ำว (หน้ ำตรง) ถ่ำยไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน อัดจำกฟิ ล์ม หรื อโพลำ
รอยด์เท่ำนั้น
3. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ชื่อ
ของแต่ละสถำนฑูต
· พนักงำนบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วัน
เข้ ำทำงำน และวันที่อนุญำติให้ ลำงำน
· ข้ ำ รำชกำร ใช้ ห นั ง สื อ รั บ รองต ำแหน่ ง จำกต้ น สั ง กั ด เป็ นภำษำอั ง กฤษ (ไม่ จ ำเป็ นต้ อ งระบุ ว่ ำ ไป
ต่ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้ สำเนำบัตรข้ ำรำชกำรบำนำญ
· เจ้ ำของกิจกำร ใช้ สำเนำทะเบี ยนกำรค้ ำ และหนังสือรั บรองจดหมำยจดทะเบี ยนหุ้ น ส่วน กรณี ไม่ จ ด
ทะเบียน ใช้ เอกสำรกำรเสียภำษี
· นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำร
ใช้ ชื่อของแต่ละสถำนฑูต)
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a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็ น
ภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุ บัน)
b. กรณี ไม่ มี บั ญ ชี ส่ ว นตั ว ให้ บุ ค คลในครอบครั ว ท ำหนั ง สือ รั บ รองกำรั น ตี โ ดยออกจำกธนำคำรเป็ น
ภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้ จ่ำยให้ และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
และเอกสำรผู้ออกค่ ำใช้ จ่ำย 1.สำเนำบัตรประชำชน 2.หลั กฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุ ควำมสัมพั น ธ์ข องผู้ออก
ค่ำใช้ จ่ำย
5. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีท่อี ำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
6. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่ำแล้ ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ ำมี)
7. หนังสือยิ นยอมให้ เด็กเดินทำงไปต่ ำงประเทศ ในกรณี ท่เี ด็กอำยุ ไม่ เกิน 20 ปี ไม่ ได้ เดินทำงกับบิดำและมำรดำ
หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น พร้ อมสำเนำบัตรประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้ วีซ่ำหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็ นต้ องยึดมัดจำ 30,000 บำท เป็ น
ค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋
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