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จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอั นเป็ นสัญลักษณของมิวนิค
ชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง
เมืองฮั ลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยอายุกว่า 4,500 ปี
ชมหลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอิ นส์บรูค
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลล์ สร้างในสมัย
พระเจ้าลุดวิกที่ 2
 ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 สะพานไม้ชาเปล ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก
กำหนดวันเดิ นทำง
วันแรก
17.00 น.

กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2561

กรุงเทพฯ
(ไทย)
พร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิ เรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
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ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง ดูไบ – มิ วนิ ค – สนำมฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อำรีน่ำ – BMW Welt – พระรำชวังนิ มเฟนบูรก์ – จัตุรสั
มำเรียน
(ยูเออี – เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
03.30 น. เดินทางสู่เมืองมิ วนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 53 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
07.10 น. ถึงสนามบินเมือ งมิ วนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธ ีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อ ยแล้ว ....นาท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้าสนำมฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อำรีน่ำ...นาท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ คที่มวิ นิ
คได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อ ปี ค.ศ.1972....นาท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ ทีอ่ อกแบบเป็ นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รนุ่ ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือก
ซือ้ ของทีร่ ะลึกของบีเอ็มและมินิคเู ปอร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระรำชวังนิ มเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) เป็ นวังฤดูรอ้ นของ
พระราชวงศ์ผปู้ กครองบาวาเรีย ผูร้ เิ ริม่ สร้างปราสาทคือเฟอร์ดนิ านด์ มาเรีย เจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบา
วาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมลิ เลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย
ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรส
ซิเด้นท์ ฯลฯ....นาท่านสู่บริเวณ จัตุรสั มำเรียน ย่านเมืองเก่าที่มสี ถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่สี
าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มรี ปู แบบคล้าย
หัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Best Western Munich Airport Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม ซำลบูรก์ – สวนมิ รำเบล – บ้ำนเกิ ดโมสำร์ท
(ออสเตรีย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)...เดินทางสู่
เมื อ งซำลบู ร์ (Salzburg) ออสเตรีย ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข อง
สนามบิน มิว นิ ค ประเทศเยอรมนี ซึ่ง มีว ิว ทิว ทัศ น์ ส วยงามเป็ น
เอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง
....น าท่ า นชมเมือ งซาลบู ร์ก ที่ม ีช่ือ เสีย งในเรื่อ งสถาปั ตยกรรม
บาร็อค ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลบูรก์ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขต
ติดกับเทือกเขา แอลป์ และยังเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูลฟ์ กัง อามาเดอุส
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โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาของ The Sound of Music ภาพยนต์
เพลงทีย่ งิ่ ใหญ่ของฮอลิว๊ดู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)
นาท่านชมสวนมิ รำเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ทีม่ กี ารจัดสวนในสไตล์ บาร็อกทีโ่ ด่งดังให้ท่านเก็บ
บันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก ....นาท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซคั สู่ย่านเมืองเก่าและแวะบันทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ทีต่ งั ้ โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนัน้ นาท่านชมบ้ำนเลขที่ 9 ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่ร ายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะ
มหาวิหารของซาลบูรก์ ที่ตงั ้ อยู่ตรงจัตุรสั กลางเมืองเดินเทีย่ วชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่ง
เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นมรดกโลกยูเนสโก้จดทะเบียนเมือ่ ปี ค.ศ.1996 ซึง่ ก็เป็ นปี เดียวทีข่ น้ึ ทะเบียนให้ส่วนทีเ่ ป็ น
พระราชวังเชิรน์ บรุนน์เมืองนี้ดๆู อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของทีร่ ะลึกนับร้อยชนิด
ร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไป หมดทัง้ สิน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์ – อิ นส์บรูค – หลังคำทองคำ
(ออสเตรีย)
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม(6)... ออก
เดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500ปี เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและ
ป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองทีโ่ รแมน
ติก ที่สุ ด ในSalzkammergutเขตที่อ ยู่บ นอัพ เพอร์อ อสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง76แห่งออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่ง
ความฝั น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
ออกเดินทางสู่ เมือ งอิ นส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมือ งหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมือ งเอกด้านการ
ท่องเทีย่ วของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าอินซึง่ คาว่า “อินส์บรูคนัน้ ” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ า
อินมีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคำทองคำ (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นทีป่ ระทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)..เดินทางสู่เมือง
ฟุสเซ่น(Füssen)เมืองชนบทเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติกเคย

(เยอรมนี )
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มีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อ ขายเกลือ มาแต่
โบราณเมือ งที่ต ัง้ อยู่ท างแคว้น บาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติด ชายแดนออสเตรียมีค วามงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นทีก่ ล่าวถึงชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซึง่ เป็ นปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิก
ที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัว
ปราสาทตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัทเป็ น
ปราสาทหลังใหญ่สขี าวตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลาเนาไพรทีซ่ ่งึ มีสสี นั แปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล
ได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2
ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทีย่ วชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใ่ี ช้ใน
การแสดงโอเปร่าและคอนเสิรต์ แม้กระทังราชาการ์
่
ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จาลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลูเซิ รน์ – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น – สะพำนไม้ชำเปล – น้ำตกไรน์
(สวิ สฯ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(12)...เดินทางสู่เมืองลูเซิ รน์ (Lucerne) อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รบั สมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับ
ป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาท่าน
ชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้ ำผำหิ น เป็ นอนุ สาวรียท์ ต่ี งั ้ อยู่ใจกลางเมือง ที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียร์ ปู สิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอ
ลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ
ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัต ย์ จงรักภักดี ที่ เสียชีว ิตในประเทศฝรังเศส
่
ระหว่างการต่ อสู้ป้องกัน
พระราชวังในครัง้ ปฏิวตั ใิ หญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
น าท่ า นชมและแวะถ่ า ยรูป กับ สะพำนไม้ ช ำเปล หรือ สะพานวิห าร
(Chapel bridge) ซึง่ ข้ามแม่น้ ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในโลก
มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลย
ทีเดียวสะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยม
กลางน้ า จัว่ แต่ ล ะช่ อ งของสะพานจะมีภ าพเขีย นเรื่อ งราวประวัติ ค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายทีป่ ั จจุบนั สะพานไม้น้ีถูกไฟไหม้
เสียหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึน้ ใหม่เกือบหมด นาท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ เพื่อชมน้ าตกที่สวยงาม
และนับว่าใหญ่ทส่ี ุดในยุโรป กว้างประมาณ 150 เมตรและสูงประมาณ 20 เมตร สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่สนามบิน
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21.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK
86 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่เจ็ด
07.10 น.
09.30 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดิน ทางสู่ ส นำมบิ น สุ ว รรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************************************************

18.40 น.

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

14-20 กุมภำพันธ์
15-21 มีนำคม
10-16 เมษำยน
26 เมษำยน – 2 พฤษภำคม

กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
มีเตียง
39,900
39,900
39,900
39,900
49,900
49,900
40,900
40,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
37,900
37,900
47,900
38,900

พัก
เดี่ยว
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตรำนี้ รวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามทีร่ ะบุในรายการ
3. รถโค้ชปรับอากาศท่องเทีย่ วตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
4. โรงแรม ทีพ่ กั ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4. คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
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เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน2วัน)พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศ
ภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. 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
8. ในระหว่ างท่ อ งเที่ยวนี้ ห ากท่ า นไม่ใ ช้บริก ารใดๆ ไม่ว่ าจะบางส่ ว นหรือ ทัง้ หมด ถือ ว่ าท่ านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กั บบริษทั ตัวแทน
แต่ ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุ อนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่อ งเที่ยวพร้อ มคณะตาม
รายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยัน
การเดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษัทไ ม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร
ผูเ้ ดิ นทำงต้องมำสแกนลำยนิ้ วมือ ณ สถำนทูต ตำมวันและเวลำที่ นัดหมำย

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าใน กลุม่ เชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการ
อนุ มตั วิ ซี ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง้ 2 รูป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ า่ นทางานอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุตาแหน่ง
และอัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพือ่
เดินทางไปยุโรปหลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น3 ดือน พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง6เดือน(นับจากวันปั จจุบนั )ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า6หลัก เพือ่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ลิ าเนาสถำน
ฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความ
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่
จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำภำษำอังกฤษ
(ตัวจริง) เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมำย
ยิ นยอมเป็ นภำษำอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการ
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อนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอ หรือสานักงานเขต โดยมี
นายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้น
เป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียก
สัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้บริษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต
เพือ่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระค่าวี
ซ่า 3,500 ถึงสามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้

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

