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 พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เป็ นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรีย
 จัตรุ ัสมาเรียนย่านเมืองเก่าสถาปัตยกรรมอั นเป็ นสัญลักษณ์ของมิวนิค
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์
 ยอด เขาซุกสปิ ตเซ่ ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมัน (Top of Germany)
 อดีตบ้านของจูเลียต ชมระเบียงหินอ่ อนเล็กๆที่จเู ลียตเคยยื นอยู่
 Serravalle Outlet ตั้งอยู่ใกล้เมืองมิลานที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม
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กำหนดกำรเดิ นทำง
7-13 สิ งหำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
18.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไ ลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การต้อ นรับและอ านวยความ
สะดวก
21.25 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
วันที่สอง
00.50 น.
04.00 น.
08.35 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันสำม
เช้า

ดูไบ – BMW WORLD – พระรำชวังนิ มเฟนเบิ รก์ – จัตรุ สั มำเรียน
(ยูเออี-เยอรมัน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ เมือ งมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนำมบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่าน
ถ่ายรูปด้านหน้าสนำมฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อำรีน่ำ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ BMW WELT (ถ่ำยรูป)
อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็ม
ดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกของบีเอ็มและมินิคเู ปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านมาเก็บภาพพระรำชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็ นวังฤดูรอ้ น
ของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้รเิ ริม่ สร้างปราสาทคือเฟอร์ดนิ านด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์
แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี
ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมลิ เลีย น ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่ง
บาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาทิ พระราชวัง
หลวงเรสซิเ ด้นท์ ฯลฯ น าท่ า นสู่บ ริเ วณ จัตุร สั มำเรี ย น ย่า นเมือ งเก่ า ที่ม ีส ถาปั ต ยกรรมอัน เป็ น
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่ าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระทีม่ ี
รูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Azimut Hotel Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุสเซ่น
(เยอรมัน)
รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม...น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งฟุ ส เซ่ น น าท่ า นขึ้น
สู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาท
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ตัง้ อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือ เกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัท เข้ำชม
ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สขี าว ตัง้ อยู่กลางป่ าเขาลาเนาไพร ทีซ่ ง่ึ มีสสี นั แปลก
แปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิง่ ได้รบั ขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทีย่ วชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน
, ห้อ งบรรทม, ห้อ งฮอลล์ท่ีใ ช้ใ นการแสดงโอเปร่า และคอนเสิร์ต แม้ก ระทัง่ ราชาการ์ตู น
อย่าง วอล์ทดิ สนี ย์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีต
ตัง้ แต่ยุคโรมันทีใ่ ช้เมืองนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ทาง
แคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่
กล่าวถึง ชมทิวทัศน์รมิ สองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน
เขำซุกสปิ ตเซ่ – ลำนหิ มะ – อิ นส์บรูค – หลังคำทองคำ
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยังเมืองไอบ์
เซ่ เพื่อนาท่านขึน้ รถไฟขึน้ ไปยังยอด เขำซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน
(Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผัสกับลานหิมะ และธารน้ าแข็ง จากนัน้ นาท่านขึน้ กระเช้าต่อไปยัง
จุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในแต่ละปี จะมีนัก
ท่องเทียวมาทีน่ ่ี ราว 500,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้านการ
ท่องเทีย่ วของประเทศออสเตรีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าอิน ซึง่ คาว่า “อินส์บรูคนัน้ ” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ า
อิน มีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองคำ (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นทีป่ ระทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Ramada Innsbruck Tivoli หรือระดับเดียวกัน
เวโรน่ ำ – จัตรุ สั เออร์เบ – โรมัน อำรีน่ำ – บ้ำนของจูเลียต – มิ ลำน

(ออสเตรีย-อิ ตำลี)
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รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม ออกเ ดิ น ทางสู่ เมื อ งเวโรน่ ำ อยู่ ท าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็ นเมืองที่ใ หญ่และสาคัญเป็ นอันดับสองในแคว้นเวเนโต รองจาก
เมืองเวนิส เมืองเวโรนาได้รบั สมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิง่ ก่อสร้างจากสมัย
โรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็ นเมืองทีม่ ากไปด้วยกลิน่ อายแห่งศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นเมืองขนาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่จตุรสั เออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ , วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่ า ระหว่าง
ทาง ผ่านชมความยิง่ ใหญ่ภายนอกของโรมัน อำรีน่ำ สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน ชม
อดีตบ้ำนของจูเลียต ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆทีจ่ เู ลียตเคยยืนอยูโ่ ดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้ าขอความรักอยู่
ด้านล่างตัง้ อยู่ทบ่ี ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบ้านมีรูป
ปั ้นจูเลียตที่เป็ นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่
หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมาย
จนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สาหรับคนทีไ่ ม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลั โหลหา
กันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้ หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมิ ลำน (MILAN) เมืองสาคัญทาง
ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึง่
หมายถึงอยูก่ ลางทีร่ าบ มีช่อื เสียงในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน (เป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่เป็ นอันดับ 3 ใน ยุโรป) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เริม่ สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการ
ก่อสร้างกว่า 427 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับเดียวกัน
มหำวิ หำรแห่งเมืองมิ ลำน – กัลเลเรีย วิ ตโตรีโอ เอมำนูเอล – Serravalle Outlet
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหำวิ หำรแห่ งเมืองมิ ลำน
หรือทีเ่ รียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง เป็ นมหาวิหารทีใ่ หญ่เป็ นอับดับ
สอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของยุโรป) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนัน้ คือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็ น
ยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่อื เรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่า
สามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมีรปู ปั ้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่ า ด้านหน้าของมหา
วิหารเป็ นลานกว้าง เรียกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ ม
ของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ซึง่ มีจาหน่ าย
มากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิ ตโตรีโอ เอมำนูเอล หรือจะเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

22.20 น.

วันที่เจ็ด
06.25 น.
11.45 น.
21.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ Serravalle Outlet ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้เมืองมิลาน สถานทีร่ วมสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมจาก
หลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชนั ้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มีรา้ นค้าแฟชันและสิ
่
นค้าต่างๆกว่า
180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin
Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอื่นๆ โดยสินค้า
แฟชันจะลดราคาตั
่
ง้ แต่ 30% - 70% ตลอดปี อิ สระอำหำรคำ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ ยว ถึง
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ EK
92 (บริการอาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 370(บริการ
อาหารและ เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

************************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียง

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง

7-13 สิ งหำคม 2561
42,900
42,900
40,900
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
U

พักเดี่ยว

8,000
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1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
2.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเกินจากทีส่ ายการบินกาหนด 30 ก.ก. ต่อ 1 คน
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
6.
ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่ำน ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงิ นค่ำธรรมเนี ยมทุกกรณี
7.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่ า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
8.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้
9.
ค่าแปลเอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าในกรณีทเ่ี อกสารเป็ นภาษาไทย
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000บาทโดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขกำรออกเดิ นทำง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
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 ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดค านวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อ เพลิง ค่ าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณี ท่ีท่ า นจะใช้ห นั ง สือ เดิน ทางราชการ (เล่ ม สีน้ า เงิน ) เดิน ทางกับ คณะทัว ร์ บริษัท สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
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หากท่านถูก เจ้าหน้าที่ต รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั ง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุ ไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านที่จะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภู เก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษัทแล้วทัวร์นัน้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยนัน้ ได้
เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำเชงเก้น ระยะเวลำในกำยื่น 15 วันทำกำร
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีว ี
ซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองกำรทำงำนจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้ โดยระบุตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รำยกำรเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) และ BANKGARUNTEE มีอำยุ 15 วัน นับจำกหนังสืออกจำก
ธนำคำร พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือก
เล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่
จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา **สถำน
ฑูตไม่รบั พิ จำรณำบัญชีกระแสรำยวัน**
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7. ในกรณี เป็ น Sponser ให้กนั ในครอบครัวหรือญำติ กนั
- ผูท้ ี่รบั รองค่ำใช่จ่ำยให้ ต้องใช้ BANKGARUNTEE รับรองผูร้ ว่ มเดินทาง หรือ ผูท้ ใ่ี ห้ออกค่าใช้จา่ ยให้
- ผู้ ที่ ให้ รั บ รอง ค่ ำใช้ จ่ ำ ยให้ ต้ อ งขอ รายการเดิ น บั ญ ย้ อ นหลั ง 6 เดื อ น( Statement) แล ะ
BANKGARUNTEE มีอายุ 15 วัน
8. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจำกทำงสถำบันกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านัน้
10. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการ
อาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
11. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรีย กสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
14. เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ มี ก ำรรับ รองค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ นทำงให้ ผ้ ู อื่ น โดยไม่ ใ ช่ ต นเอง จะต้ อ งขอ
BANKGARUNTEE ที่ ออกเป็ นสปอร์นเซอร์ ให้กบั ผูท้ ี่ถกู รับรองค่ำใช้ จ่ำยให้ พร้อมกับ Statement ย้อนหลัง
6 เดือนยื่นคู่กนั พร้อมกับผูท้ ี่ถกู รับรองค่ำใช้ จ่ำยก็ต้องแสดงสถำนะกำรเงิ นของตัวเองเช่นกัน
15. .การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินการขัน้ ตอน
การยืน่ วีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **

