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เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก วังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรีย
จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า สถาปัตยกรรมอั นเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่2
ชม หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอิ นส์บรูค
ชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ ได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
ปราสาทครุมลอฟ ใหญ่เป็ นอั นดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก
ชมประตูเมืองเก่า ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
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พฤศจิ กายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
กรุงเทพฯ
(ไทย)
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
EK373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – BMW WORLD – พระราชวังนิ มเฟนเบิ รก์ – สนามกีฬาโอลิ มปิ ค – จัตรุ สั มาเรียน
(ยูเออี – เยอรมัน)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
04.00 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK53 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิว นิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือ งและสัมภาระแล้วนาท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้ าสนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า หลังจากนัน้ นาท่านผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอ
ลิ มปิ ค ที่มวิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972 จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ BMW WELT
(ถ่ายรูป)อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทีอ่ อกแบบเป็ นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่น
ของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของบีเอ็มและมินิคเู ปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นาท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (NymphenburgPalace)นิมเฟนเบิร์กเป็ นวังฤดูร้อนของ
พระราชวงศ์ผปู้ กครองบาวาเรีย ผูร้ เิ ริม่ สร้างปราสาทคือเฟอร์ดนิ านด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่ งบา
วาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมลิ เลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย
ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ
เด้นท์ ฯลฯ นาท่านสู่บริเวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญ
ของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค , หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ รี ปู แบบคล้ายหัว
หอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ NH MunchenMesse หรือระดับเดียวกัน
วันสาม
เช้า

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
(เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)...นาท่านเดินทางสู่ เมื องฟุส เซ่ น นาท่านขึ้น
สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือ เกาะแก่ งของแม่น้ าพอลลัท เข้าชม
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ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สขี าว ตัง้ อยู่กลาง
ป่ าเขาลาเนาไพร ทีซ่ ง่ึ มีสสี นั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล
ได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886
เทีย่ วชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใ่ี ช้ใน
การแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แม้กระทังราชาการ์
่
ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จาลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีต
ตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทาง
แคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่
กล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
อิ นส์บรูค – หลังคาทองคา – ซาลบูรก์ – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิ ดโมสาร์ (เยอรมัน – ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) ออกเดินทางสู่ เมืองอิ นส์บรูค (Innsbruck) เป็ น
เมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเทีย่ วของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอิน
ซึ่งคาว่า อิ นส์บรูค นัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ ชม หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้ อยู่ในเขต
เมืองเก่า สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของ
ผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
เดินทางสู่ เมืองซาลบูรก์ ออสเตรียซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบิน
มิว นิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่ง มีว ิว ทิว ทัศ น์ ส วยงามเป็ น เอกลัก ษณ์
ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง .....นาท่านชม
เมืองซาลส์บวร์ก ที่มชี ่ ือเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รบั การ
อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเ นสโก ในปี ค.ศ.1997 ซาลส์บ วร์ก ตัง้ อยู่บ นฝั ง่ แม่น้ า ซาลซัค (Salzach) และมีอ าณาเขตติด กับ
เทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีต กวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงทีย่ งิ่ ใหญ่
ฮอลิว๊ดู นาท่านชม สวนมิ ราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ทีม่ กี ารจัดสวนในสไตล์บาร็อกทีโ่ ด่งดัง ให้
ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซคั สู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บ
บันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั ้ โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนัน้ นาท่านชม
บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าทีร่ ายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน
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หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตงั ้ อยู่ตรงจัตุรสั กลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถว
บ้านเกิดของโมสาร์ท ซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึง่ ก็เป็ นปี เดียว
ที่ข้นึ ทะเบีย นให้ส่ ว นที่เ ป็ น พระราชวัง เชิร์น บรุน น์ เ มือ งนี้ ดู ๆ อะไรก็โ มสาร์ท ไปหมด เพราะไม่ว่ า
ช็อกโกแลตของทีร่ ะลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Austria trend salzburg hotel หรือระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ครุมลอฟ
(ออสเตรีย – เชค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)ออกเดินทางสู่
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500
ปี เมืองที่ต งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อ มด้ว ยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กล่ าวกัน ว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut เขตทีอ่ ยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวย
ถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกของ UNESCO
Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเทีย่ วชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ างามแห่งโบฮีเมีย
ที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รบั
การยกย่อ งจากองค์ก ารยูเ นสโก้ใ ห้เ ป็ นเมือ งมรดกโลก ในปี ค.ศ.
1992 เมืองนี้ตงั ้ อยู่รมิ สองฝั ง่ ของแม่น้ าวัลตาวา ความโดดเด่น ของ
เมืองทีม่ อี าคารเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานที่
สาคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมือง
ในลักษณะงอโค้งเป็ นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทาให้ ภูมทิ ศั น์ ของตัวเมือ ง
เหมือนกับหยดน้าทีก่ าลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้บา้ นเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ BellevueHotel หรือระดับเดียวกัน
ปร๊าก – ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิ กาดาราศาสตร์(เชค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) ....นาพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพา
โนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็ นปราสาททีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเทีย่ วชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ
สาธารณรัฐ เชค เมือ งแห่ ง ปราสาทร้อ ยยอดตัง้ อยู่รมิ สองฟากฝั ง่ แม่น้ า วัล ตาวาผ่ า นชมทิว ทัศ น์
ธรรมชาติทแ่ี สนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปร๊ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดในสาธารณรัฐเชค
ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุงปร๊าก
ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่ งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ท่สี ุดใน
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สาธารณรัฐเชคสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตงั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าวัลตา
วาในอดีตเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดี
รับปรทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่งึ
สร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1344 จน
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีไ่ ด้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นสะพานทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน
มีรปู ปั น้ นักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณคู่บา้ นคู่เมืองของกรุงปร๊าก
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (14)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ International Prague Hotelหรือระดับเดียวกัน
ประตูเมืองเก่า – อิ สระช้อปปิ้ ง
(เชค)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) …นาท่านชมประตูเมืองเก่า Powder Gate
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ทีส่ ร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338
หาซื้อ งานศิลปะจากศิล ปิ นอิส ระ แล้วเชิญ ท่านช้อปปิ้ งเครื่อ งแก้ว โบฮีเ มียนคริสตั ล ที่มชี ่อื เสียงของ
สาธารณะรัฐเชค อิสระให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปน
เซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เ นมอื่นๆใน Palladium Shopping Mall สมควรแก่ เวลานาท่านเดินทางสู่
สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินทีE่ K140
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
23.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK376 (บริการ
อาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
พฤศจิ กายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พัก เด็กอายุ 2-11 ปี
พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
มีเตียง
2 ท่าน ไม่มีเตียง
28 พฤศจิ กายน – 5 ธันวาคม
49,900
49,900
47,900
10,000
4-11 ธันวาคม
49,900
49,900
47,900
10,000
27 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 59,900
59,900
57,900
10,000
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22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม
49,900
49,900
47,900
10,000
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ 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 เมื่อเกิดเหตุจาเป็ 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 ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้ าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่า
กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
สามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดย
ทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ง
ได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจาก
ทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอ
ยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทาง
บริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษทั

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

