EUR EK015(EK)APR-MAY









1

ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างในปี ค.ศ.885
สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992
สวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
พระราชวังเชินบรุนน์ อดีตเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บรู ์ก
McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม

กำหนดวันเดิ นทำง
วันแรก กรุงเทพฯ

เมษำยน – พฤษภำคม 2561
(ไทย)
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คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ดูไบ – ปรำสำทปรำก – มหำวิ หำรเซนต์วิตสั – สะพำนชำร์ล – ช็อปปิ้ ง palladium
(ยูเออี - สำธำรณรัฐเชค)
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมืองปรำก ประเทศสำธำรณรัฐเชค โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK 139
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนำมบิ นปรำก ประเทศเชค หลังผ่ านพิธ ีต รวจคนเข้าเมือ งและสัมภาระแล้ว ....นาท่า น
เดินทางสู่กรุงปรำก ของ สำธำรณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยู่รมิ สองฟากฝั ง่ แม่น้ าวัลตาวา
ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่แี สนงดงามตลอดสองข้างทางกรุงปรากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดใน
สาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวียปั จจุบนั
กรุงปรากได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก....นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทแห่ งกรุงปรำก ปราสาททีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจ ราสาทนี้ตงั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าวัลตา
วาในอดีตเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย.....ปั จจุบนั เป็ นทาเนียบประธานาธิบดี…นาท่านถ่ายรูป
ด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่งึ สร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1344จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929...นาท่านชม สะพำนชำร์ลส์ ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสะพานที่
สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก เดินเล่ นบนสะพานมีรูปปั ้นนักบุญ26องค์ ...จากนัน้ นาท่านอิสระช๊อปปิ้ ง ณ
Palladium Mall
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
เชสกี้ครุมลอฟ – ปรำสำทครุมลอฟ – ซำลส์บรู ก์ – สวนมิ รำเบล – บ้ำนเกิ ดโมสำร์ท
(เชค – ออสเตรีย)
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(2)...น าท่ า น
เดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลกเพชรน้ างามแห่งโบฮีเมียที่เมือง
เชสกี้ครุมลอฟ(Cesky Krumlov)เที่ยวชมเมืองที่ได้รบั การยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992เมืองนี้ตงั ้ อยู่
ริมสองฝั ง่ ของแม่น้ าวัลตาวาความโดดเด่นของเมืองทีม่ อี าคารเก่าแก่
ตัง้ แต่ยคุ กลางกว่า300หลังได้รบั การอนุรกั ษ์และขึน้ ทะเบียนไว้ให้เป็ น
สถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกจุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบ
เมือ งในลัก ษณะงอโค้ง เป็ น คุ้ง ไปตามเนิ น เขาคดเคี้ย วเหมือ นรูป ตัว Sจนท าให้ภู ม ิท ัศ น์ ข องตัว เมือ ง
เหมือนกับหยดน้ าทีก่ าลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้บา้ นเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดงทาให้เมื่อมอง
จากมุมสูงจะเกิดภาพที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์มากหลังจากนัน้ ....นาพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ ของเมือง
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แบบพาโนรามาบน ปรำสำทครุมลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปรากอิสระให้ท่านเดินเทีย่ วชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
เดินทางสู่ เมืองซำลบูรก์ ออสเตรียซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของสนามบิน
มิว นิ ค ประเทศเยอรมนี ซ่ึง มีว ิว ทิว ทัศ น์ ส วยงามเป็ น เอกลัก ษณ์
ออสเตรียเนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง...นาท่านชม
เมือง
ซาลส์บวร์กทีม่ ชี ่อื เสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อคซึง่ ได้รบั
การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997ซำลบูรก์ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ าซาลซัค(Salzach)และ
มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที1่ 8นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โม
สาท (Wolfgang Amadeus Mozart)เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาของThe Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่
ยิง่ ใหญ่ฮอลิว๊ดู ...นาท่านชม สวนมิ รำเบล ภายในบริเวณวังมิราเบลทีม่ กี ารจัดสวนในสไตล์บาร็อกทีโ่ ด่งดัง
ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก ...นาท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซคั สู่ย่านเมืองเก่าและแวะเก็บ
บันทึก ภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ต งั ้ โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือ เมือ งเก่ า ต่ อ จากนัน้ ...นาท่านชม
บ้ำนเลขที่ 9ถนนGeteidegasseแล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะ
แวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์กทีต่ งั ้ อยูต่ รงจัตุรสั กลางเมืองเดินเทีย่ วชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโม
สาร์ทซึง่ เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นมรดกโลกยูเนสโก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996ซึง่ ก็เป็ นปี เดียวทีข่ น้ึ ทะเบียนให้ส่วนที่
เป็ นพระราชวังเชิรน์ บรุนน์เมืองนี้ดูๆอะไรก็โมสาร์ทไปหมดเพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของทีร่ ะลึกนับร้อยชนิด
ร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Arena city hotel หรือระดับเดียวกั
ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนำ – ถนนคำร์นท์เนอร์
(ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)...ออกเดินทางสู่
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวยอายุกว่า 4,500ปี
เมือ งที่ต ัง้ อยู่ร ิม ทะเลสาบโอบล้อ มด้ว ยขุ น เขาและป่ าสีเ ขีย วขจี
สวยงามราวกับภาพวาดกล่ าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergutเขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรียและมีทะเลสาบสวย
ถึง76แห่งออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็ นไข่ มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกของUNESCO Cultural-Historical Heritageเพียงเดินเทีย่ วชมเมืองเสมือนหนึ่งท่าน
อยูใ่ นภวังค์แห่งความฝั น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ านชมเส้นทางธรรมชาติ
ของทิวเขาสูง และพื้นที่อนั เขียวชอุ่มของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวัง ฮอฟเบิ รก์ (Hofburg
Palace) ซึง่ เป็ นกลุ่มอาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็ นทีท่ าการของ
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สภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวทีจ่ กั รวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ปี ค.ศ.
1918 นาท่านถ่ ายรูป อนุ ส ำวรี ย์จกั รพรรดิ นีมำเรีย เทเรซ่ ำ ซึ่งเป็ นราชินีผู้ซ่งึ ทาให้อ อสเตรียมีความ
เจริญรุง่ เรืองมากทีส่ ุดในยุคทีท่ ่านขึน้ ครองราช จากนัน้ เชิญช๊อปปิ้ งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้า
นานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือ้ แฟชันวั
่ ยรุ่นทันสมัย เช่น Zara
,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลต โมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจ
กลางกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Kavalier Hotel หรือระดับเดียวกัน
พระรำชวังเชิ นบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – บูดำเปส
(ออสเตรีย – ฮังกำรี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)...นาท่านเข้าชม พระรำชวังเชิ นบรุนน์ ตัง้ อยู่ในกรุง
เวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูรก์ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่
18 จนถึงพ.ศ.2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ น
สถานทีร่ วบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้ เยีย่ มจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็ นทีต่ งั ้ ของสวนสัตว์
แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ.2295 ปั จจุบนั ได้รบั การประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ม ี
ชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
**อิ สระอำหำรกลำงวันเพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว**
นาท่า นเดิน ทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้ เ วลาท่ า นได้ อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
แ ล ะ อื่ น ๆ อี ก ม า ก ม า ย น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ก รุ ง
บูดำเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี (Hungary) ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่ทนั สมัยและ
สวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ ชาติท่มี อี ารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ” ชมเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสอง
ฝั ง่ แม่น้าดานูบ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Danubius Hotel Budapest หรือระดับเดียวกัน
โบสถ์แมทเธียส – ป้ อมชำวประมง – ดูไบ
(ฮังกำรี)
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (10)...น าท่ า น ชมบริเ วณรอบนอก โบสถ์แ มท
เธี ยส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่จดั พิธสี วมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อ
โบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทเธียสซึ่งเป็ นกษัตริยท์ ท่ี รงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็ นกษัตริยผ์ ู้ทรง
สร้างสิง่ ก่อสร้างทีง่ ดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมา ซึง่ สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงาม
อันเป็ นจุดเด่นทีส่ ุดในศตวรรษที่15ถัดจากโบสถ์เป็ นอนุ สาวรียข์ องพระเจ้าสตีเฟ่ นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11อยู่หน้าป้ อมชำวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม
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วิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ าดานู บได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ.
1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 112
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
23.05 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ
(ยูเออี – ไทย)
03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK 376
(บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
เมษำยน – พฤษภำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2-11 ปี พัก เด็กอำยุ 2-11 ปี
พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่
พักร่วมกับผู้ใหญ่ เดี่ยว
มีเตียง
2 ท่ำน ไม่มีเตียง
26 เมษำยน – 2 พฤษภำคม
39,900
39,900
37,900
20,000
3-9 พฤษภำคม
40,900
40,900
38,900
20,000
อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนี ยมทุกกรณี )
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ 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)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ20,000บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
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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
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 เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณี ท่ที ่ า นจะใช้ห นั ง สือ เดินทางราชการ (เล่ มสีน้ า เงิน ) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัท สงวนสิทธิท์ ่จี ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญ เสียหรือ ได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดิ นทำงต้องมำแสดงตนเพื่อทำกำรสแกนลำยนิ้ วมือ ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่นัดหมำย** )
1.
พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคย
มีวซี ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อ การอนุ มตั วิ ซี ่า
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รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขำวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รูป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจาก
นัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภำษำอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภูมลิ าเนาสถำนฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ
มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำภำษำอังกฤษ(ตัวจริง)เท่านัน้
กรณีทเ่ี ด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมำยยิ นยอมเป็ น
ภำษำอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป
กับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอ หรือสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ
และประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั ฯ
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด
การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการขัน้ ตอน
การยื่นวีซ่าได้

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

