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 ตระการตา ปราสาทนอยชวานสไตล์ ปราสาทแสนสวยดัง่ เทพนิยาย
 ชมเมืองไลป์ซกิ เมืองแห่งวีรบุรุษ
 ปราสาทปร๊ าก ปราสาทใหญ่แห่งเชค
วันเดิ นทาง
วันแรก
17.30 น.
20.35 น.

กรกฎาคม 2560
กรุงเทพฯ
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
EK373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – มิ วนิ ค – ฟุสเซ่ น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิ วนิ ค
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.20 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK53 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
07.10 น. เดินทางถึงสนามบิ นมิ วนิ คประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนํ าท่าน
เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่
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ยุคโรมันทีใ่ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณเมืองทีต่ งั ้ อยู่ทางแคว้นบา
วาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นทีก่ ล่าวถึงชม
ทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึง่ เป็ นปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิก
ที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัว
ปราสาทตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ํ าพอลลัทเป็ น
ปราสาทหลังใหญ่สขี าวตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลําเนาไพรทีซ่ ง่ึ มีสสี นั แปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล
ได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2
ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทีย่ วชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใ่ี ช้ใน
การแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แม้กระทังราชาการ์
่
ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จําลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ นําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองมิวนิค
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ MERCUREMUNCHENNEUPERLACHSUD HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า – BMW Welt – จัตรุ สั มาเรียน – โรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ –
นูเรมเบิ รก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) .....นํ าท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิ
อันซ์ อารีน่า นําท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ คทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่ อปี ค.ศ.
1972 นําท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ทีอ่ อกแบบเป็ นรูปเมฆภายในจัด
แสดงรถยนต์รนุ่ ใหม่ทุกรุน่ ของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ นํา
ท่านสู่บริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของมิวนิค เซ่น
ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ รี ปู แบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้
ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์ก แห่ งเทาเบอร์ Rothenburg obder Tauber ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ในประวัตศิ าสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึง่ เป็ นศูนย์กลางเมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์และแนวกําแพงป้ องกันเมืองดัง้ เดิม บ่งบอกถึงความรุง่ เรืองของเมืองทีท่ ําการค้าไวน์, โค,
กระบือและขนสัตว์ ที่มมี าตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรสั ใจกลางเมืองเป็ นที่ตงั ้ ของ อาคารเทศบาลเมืองและ
โบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนาง
เรืองอํานาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนู เรมเบิ รก์
ผ่านชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม เมืองเก่าแก่น้อยใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ จนกระทังถึ
่ ง เมืองนู
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เรมเบิร์ก เมืองที่ตงั ้ อยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็ นเมืองของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NORIS NURNBERGHOTEL หรือระดับเดียวกัน
ไลป์ ซิ ก – เมืองเก่าของเมืองไลป์ ซิ ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นําท่านเดินทางสู่เมืองไลป์ ซิ ก (Leipzig) เมือง
สําคัญทีช่ าวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรษุ ไลป์ ซิกได้ช่อื นี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมีส่วน
ร่วมทีส่ ําคัญในการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองจนนําไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ด้ว ยการออกมา
ชุมนุ มตามท้องถนน เพื่อต่อต้านการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ทม่ี สี หภาพโซเวียต
หนุนหลังอีกทัง้ “โยฮันน์ วูลฟ์ กัง วัน เกอเธ่” นักประพันธ์ผมู้ ชี ่อื เสียงชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเมือง
ไลป์ ซิกว่าเป็ น “ปารีสน้ อย” เนื่องจากเป็ นเมืองทีส่ วยงามหนึ่งในเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของ
ยุโรปสมัยกลางอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ ชิ ก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็ นทีช่ ุมนุ มของ
ปั ญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากทัวสารทิ
่
ศ เป็ นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ทําให้เมืองไลป์ ซิกมีความ
หรูหราโอ่อ่า และเป็ นเมืองทีร่ ่าํ รวย สถาปั ตยกรรมของเมืองไลป์ ซิกส่วนใหญ่ลว้ นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย
ผสมผสานเข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NH LEIPZIG MESSE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
McArthurGlen Designer Outlet – เบอร์ลิน – อนุสรณ์ สถานกาแพงเบอร์ลิน – เช็คพอยท์ชาร์ลี
– เบอร์ลินโดม – ประตูบรันเดนบรูก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ให้เวลากับท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งสิน้ ค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, FOSSIL, HUGO BOSS ,LEVI’S, MANGO, CALVIN
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, MICHAEL KORS, DIESEL MEXX
,SAMSONITE, SKECHERS, SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านสู่กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่งในศูนย์กลางทีม่ อี ทิ ธิพลทีส่ ุดของยุโรป ใน
ด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ นําท่านชมอนุสรณ์สถานกาแพง
เบอร์ลิน (The Berlin Wall) เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ทีท่ ง้ิ ร่องรอยของกําแพงเบอร์ลนิ ฉากต่างๆที่
เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วนั ที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริม่ การสร้างกําแพงทีม่ คี วามยาวกว่า
100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็ นภาพวาดทีเ่ กิดจากศิลปิ นกว่า 118 ท่านบนซากกําแพงกว่า
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1,200 หลา ทีจ่ ะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคําพูดทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นเป็ นภาพเขียนศิลปะทีย่ าว
ทีส่ ุดในโลก นําท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึง่ เป็ นเขตพรมแดนการปกครอง
ระหว่างอเมริกนั และรัสเซีย จากนัน้ ไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในเยอรมนี
สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อติ าเลียนเรอเนสซองส์ นําท่านถ่ายรูปบริเวณ
ประตูบนั เดนบรูก (Brandenburg) ประตูสญ
ั ลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็ นรูปปั ้นของเทพีแห่งชัยชนะสี
ทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กบั การถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารทีใ่ ช้เป็ นรัฐสภาแห่ง
เยอรมนี สร้างขึน้ ด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มา
ตัง้ แต่ครัง้ สาธารณะรัฐไวมาร์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ CITY BERLIN EASTHOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก เดรสเดน – โบสถ์พระแม่มารี – ปร๊าก – ประตูเมืองเก่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) ....นําทุกท่านเดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน ได้รบั
สมญานามว่าเป็ น “ฟลอเร้นซ์แห่ งแม่น้าเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุดในประเทศเยอรมนี
เมืองนี้ได้กลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อกี ครัง้ หนึ่งในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการ
รวมประเทศ เมืองได้ถูกบูรณะขึน้ มาใหม่อย่างมีขนั ้ ตอนอันสืบเนื่องมาจากผลแห่งการทําลายล้างของ
สงครามโลกครัง้ ที่สอง นํ าท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชมโบสถ์พระแม่มารี อดีตฐานรากของเมืองที่
วางไว้ตงั ้ แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทง้ิ ร่องรอยของการทําลายล้างในสมัยสงครามโลกที่กําลังได้รบั
การบูรณะอย่างเร่งด่วน
กลางวัน รับปรทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่กรุง ปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยู่รมิ สองฟากฝั ง่
แม่น้ําวัลตาวา ผ่านชมทิว ทัศน์ธรรมชาติทแ่ี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปร๊ากเป็ นเมืองหลวงและ
เมือ งใหญ่ ท่สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้ว ยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเ มีย และ
อาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุงปร๊ากได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก นํ าท่านชมประตูเมืองเก่ า
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ทีส่ ร้างมา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338หาซือ้ งานศิลปะจากศิลปิ นอิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ งเครื่องแก้วโบฮีเมียนคริสตัลทีม่ ี
ชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค
แอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆใน Palladium Shopping Mall
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ DUO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
เช้า

ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิ กาดาราศาสตร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
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นําท่านเดินทางสู่ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาททีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 885
โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตงั ้ อยูบ่ นเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ําวัลตาวา ในอดีตเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิ
แห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนียบประธานาธิบดี นําท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหาร
ประจําราชวงศ์ซง่ึ สร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นสะพานทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
เดินเล่นบนสะพาน มีรปู ปั ้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ น
นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่
EK 140
ดูไบ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK376
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

กรกฎาคม 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี
ร่วมกับผูใ้ หญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
2 ท่าน ไม่มีเตียง

พัก
เดี่ยว

7-14, 8-15, 9-16 กรกฎาคม 2560

45,900

10,000

45,900

45,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 บาท x 8 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดิ นทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )
พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุม ตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป
หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมี
จํานวนไม่ต่ ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ลิ าํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี
กระแสรายวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด
นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยิ นยอม
เป็ นภาษาอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตร
เดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ ํานวยการเขต
ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั ฯ
เมือ่ ท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดย
ทัง้ หมด

