เยอรมัน ออสเตรีย เชค8 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
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วันทีสอง ดูไบ–ฟุสเซ่น–ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิ ค

(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น. เดินทางถึ งเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
03.30 น. เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ คประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เทียวบิ นทีEK53(บริ ก ารอาหาร
และเครื องดืมบนเครื องบิน)
07.10น. เดินทางถึ งสนามบินมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่
เมื องฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีตังอยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตังแต่ยุคโรมันทีใช้เมื องนีเป็ น
จุ ดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซื อขายเกลื อมาแต่โบราณ เมือ งทีตังอยู ่ทางแคว้น บาวาเรี ยตอนใต้ข องเยอรมนี ติ ด
ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นทีกล่าวถึ ง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางทีเต็ม ไปด้วยความ
เขียวขจีของขุนเขา
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านขึนสู ่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ งเป็ นปราสาทตังอยูใ่ น
เทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที 2แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาททีงดงามมากทีสุ ดอีก
แห่งหนึ งของโลก ตัวปราสาทตังอยู บ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานส
ไตน์ เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตังอยูก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนีเพิ งได้รับขนานนามว่า นอยชวานส
ไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริ ยล์ ุดวิกที 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เทียวชมห้อ งต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน,
ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทใช้
ี ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ รต์ แม้กระทังราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาํ ลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรียบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ NH MunchenMesse หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสาม มิวนิ ค- จัตุรสั มาเรียน–ซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท(เยอรมัน-ออสเตรีย)
เช้า

เทียง

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํา ท่า นเดินทางสู ่บ ริ เ วณ จัตุ รสั มาเรี ยน ย่านเมื อ งเก่า ทีมี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทสํี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่
พระทีมีรูปแบบคลา้ ยหัวหอมใหญ่ จากนันนําท่านเดินทางสู ่เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรี ย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์อ อสเตรีย เนิ นภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นําท่านชมสวนมิราเบล ให้ทา่ นเก็บ
บันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นทีระลึก อีกทังทีนียังเป็ นสถานทีถ่ายทําของ TheSoundofMusicภาพยนต์เ พลงทียิงใหญ่ฮอ
ลิวดู๊ จากนันนําท่านข้ามแม่นําซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ทีตังโดดเด่น
อยูบ่ นเนิ นเหนื อเมืองเก่า
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมเมืองซาลบูรก์ ทีมีชือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ งได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ก ารยูเ นสโกในปี ค.ศ.
1997 ซาลส์บวร์กตังอยูบ่ นฝังแม่นําซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้านเกิดของคีต กวี
เอกในศตวรรษที 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (WolfgangAmadeusMozart) นําท่านชมบ้านเลขที 9ถนน
Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าทีรายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน หรื อ จะแวะสักการะมหาวิหารของ
ซาลส์บวร์ก ทีตังอยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง เดินเทียวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ งเป็ นส่วนทีเป็ นมรดกโลก
ยูเนสโก้ จดทะเบียนเมือปี ค.ศ.1996 ซึงก็เป็ นปี เดียวทีขึนทะเบียนให้สว่ นทีเป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมืองนีดูๆ อะไรก็
โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของทีระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทังสิน
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คํา

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Amber Hotel Bavaria หรื อระดับเดียวกัน

วันทีสี

ฮัลล์สตัทท์- เวียนนา –ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ฮ่ ลั ล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลกแสนสวย
อายุกว่า 4,500 ปี เมือ งทีตังอยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า
เป็ นเมืองทีโรแมนติกทีสุ ดในSalzkammergutเขตทีอยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึ ง 76 แห่ง ออสเตรีย
ให้ฉ ายาเมื อ งนี ว่า เป็ น ไข่ มุ ก แห่ งออสเตรี ย และเป็ น พื นที มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเทียวชมเมื องเสมือนหนึ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารนําเดินทางโดยรถโค้ช สู ก่ รุงเวียนนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศ
ออสเตรี ย ผ่า นชมเส้น ทางธรรมชาติ ข องทิ วเขาสู ง และพื นทีอัน เขีย วชอุ ่ม ของป่ าไม้แ ห่ง ออสเตรี ย ผ่า นชม
พระราชวังฮอฟเบิร์ ก (Hofburg Palace) ซึ งเป็ นกลุ ม่ อาคารทีเคยเป็ นทีประทับ ของราชสํานัก ฮัปสบู ร์ก มาตังแต่
คริ สต์ศตวรรษที 13 จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที 20,ตึกรัฐสภา ซึงสร้างขึนในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถู กใช้
เป็ นทีทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวทีจักรวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครังที 1 ปี
ค.ศ.1918นําท่านถ่ายรู ปอนุสาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรียเทเรซ่า ซึงเป็ นราชินีผูซ้ ึงทําให้ออสเตรียมีความเจริ ญรุ ่งเรื อง
มากทีสุ ดในยุ คทีท่านขึนครองราชจากนันนําท่านเดินทางสู ่ยา่ น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุ ง
เวียนนา ถนนสายนีเป็ นถนนการค้าใจกลางเมื องทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริ งสตราเซ่กบั จัตุรัสสเตฟาน ท่านจะได้
พบกับ โรงละครหรื อ โอเปร่ าเฮ้า ส์ นํา ท่า นถ่า ยรู ป กับ วิ ห ารเซนต์สตี เ ฟน(St.Stephen’s Cathedral) วิห ารทีตัง
ตระหง่านอยูก่ ลางกรุ งเก่าเวียนนา เป็ นศิลปะโรมาเนสก์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งหลังคากระเบื องสีสนั สวยงาม
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี ก ณ Kavalier หรื อระดับเดียวกัน

เทียง

คํา

(ออสเตรีย)

วันทีห้า เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet- เชสกี ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชมพระราชวังเชิ นบรุนน์ ตังอยูใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศ
ออสเตรี ย ในอดีต เป็ นทีประทับ ของจัก รพรรดิ แห่ ง ราชวงศ์ฮบั ส์บู ร์ ก ตังแต่คริ ส ต์ศตวรรษที 18 จนถึ ง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย JohannBernhardFischervonErlach และ NicolausPacassi เป็ นสถานทีรวบรวมผลงานทาง
ศิ ล ปะการตกแต่ ง ชันเยียมจํ า นวนมาก ภายในอุ ท ยานเคยเป็ น ทีตังของสวนสั ต ว์แ ห่ ง แรกของโลกเมื อ พ.ศ.
2295 ปั จจุ บ ั น ได้รั บ การประกาศให้ เ ป็ นม รดกโลก และเป็ นสถานที ท่ อ งเที ยวที มี ชื อเสี ย งมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ยนํ าท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen DesignerOutletinParndorf (หากโปรแกรม
ตรงกับ อาทิ ตย์ขอสงวนสิ ทธ์ในการสลับโปรแกรมไปอิส ระช้อ ปปิ งที McArthurGlen Designer Outlet
Salzburg)ให้เ วลาท่านได้อ ิสระช้อ ปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGOBOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVINKLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL
และอืนๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการท่องเที ยว**จากนันนําท่านเดินทางสู ่เมื อง
มรดกโลก เพชรนํางามแห่งโบฮีเมียทีเมืองเชสกี ครุมลอฟ(CeskyKrumlov) เทียวชมเมื องทีได้รับการยกย่อ งจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมื องนีตังอยูร่ ิ มสองฝังของแม่นําวัลตาวา ความโดดเด่นของ
เมื องทีมีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ นทะเบียนไว้ให้เป็ นสถานทีสําคัญแห่งหนึ ง
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ของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมื องนี คือมีแม่นําวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็ นคุง้ ไปตาม
เนิ นเขา คดเคียวเหมือ นรู ปตัว S จนทําให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดนําทีกําลังจะร่ วงหล่นจากขัวนอกจากนี
บ้านเรื อนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Hotel Gold หรื อระดับเดียวกัน

คํา

วันทีหก ปราสาทครุมลอฟ–กรุงปร๊าก–อิสระช้อปปิ ง
เช้า

เทียง

คํา

(เชค)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุ
มลอฟ ถือเป็ นปราสาททีใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ทา่ นเดินเทียวชมเมื อง
โบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนันนําท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมื องแห่ง
ปราสาทร้อยยอดตังอยูร่ ิ มสองฟากฝัง แม่นําวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติทแสนงดงามตลอดสองข้
ี
างทาง กรุ ง
ปร๊ ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย
และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุ งปร๊ ากไดร้ ับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ทพัี กณ Top Hotel Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเจ็ด ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก–โบสถ์เซนต์ไวตัส–สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์

(เชค-ยูเออี)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเดินทางสู ป่ ราสาทแห่ งกรุงปร๊าก ปราสาททีใหญ่ทสุี ดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึนในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนีตังอยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝังแม่นําวัลตาวาในอดีตเป็น
ทีประทับของจัก รพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทําเนี ยบประธานาธิ บ ดี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส
วิหารประจําราชวงศ์ซึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึนในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบู รณ์ในปี ค.ศ.
1929 นําท่านชม สะพานชาร์ลส์ ทีได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานทีสวยทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มี
รู ป ปั นนัก บุ ญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นําท่านไปชมนาฬิ ก าดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิก าดาราศาสตร์ โบราณ
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊ากสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่สนามบิน
15.30 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เทียวบินที EK140
(บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
00.20 น. เดินทางถึงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะเปลียนเครื อง

วันทีแปด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ นเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 376
(บริ การอาหารและ เครื องดืมบนเครื องบิน)
12.35 น. เดินทางถึ งสนามบินสุวรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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อัตราค่าบริ การ

กําหนดการเดินทาง

เมษายน

พฤษภาคม

2-9 /29 เม.ย. –6 พ.ค.
2562
7-14 / 9-16 /11-18 1320 เม.ย.2562
11-18 / 18-25
25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562

ราคา

เด็ก
อายถตํากว่า
6 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดียว

47,900

45,900 10,000

55,900

53,900 10,000

47,900

45,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริ ษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัต รานี รวม
 ค่าตัวเครื องบินชันประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี สามารถเ
 ข้าพักทีเมืองนันๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุ ม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู ้มีประสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่ าทิ ป)
อัต รานี ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่ าเพิม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่ าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านําหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพ ท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
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 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น (2 ยูโรx 6วัน = 12ยูโร)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน(2 ยูโรx 3วัน =6ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงือนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อ เดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชําระยอดส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื อมายืนวีซา่ หรื อ วันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุ ก ครัง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป คืนมัดจําทังหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบืองต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิเรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึนจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ นจริ ง เช่น ค่า วีซ ่า
และค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครื องบินหรื อค่าตัวเครื องบิน เป็ นต้น

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึ ง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนตามจริ ง
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2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุ จาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3. เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ การใช้บ ริ ก ารใดๆ หรื อถู กปฏิเ สธการเข า้
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั จะ
ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทังหมด
5. สําหรับ ทีนัง LONG LEG หรื อ ทีนังบริ เวณทางออกฉุ ก เฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึนอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอิน
เท่านัน
6. โรงแรมทีพัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภู มิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื องต้นในการขอยื นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน 15 วัน ทํา การ ผู ้เดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ วมื อ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที นัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยื นวีซ่าแต่ ละสถานทู ตมี ความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลียนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื อ
ยืนวีซ่า)
1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวี
ซ่าในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
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3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทํางานจากบริ ษัททีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุ ตาํ แหน่ง , อัตราเงินเดือ นใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเริี มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางาน เพื อเดินทางไปยุโรป หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อ มวัตถุ ประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุ บ นั ในวันทียืนวีซ ่า) ควรเลื อกเล่ม ทีมี
การเข า้ ออกของเงินสมําเสมอ และมีจาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 6 หลัก เพื อแสดงให้เห็นว่ามีฐ านะการเงินเพียงพอ ทีจะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อ น เมือกลับสู ่ภูมิลาํ เนา**สถาน
ฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบริ
ี ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมด นอกเหนื อ จากเอกสารข้อ1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ งฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทํางานของ
ท่าน โดยระบุ รายชือผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
8. กรณีทเป็
ี นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึ กษา (ตัวจริ ง) เท่านัน
9. กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้อ งทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา,
มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการ
อําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อ ผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือ ชื อและประทับ ตรารับรองจากทางราชการอย่าง
ถู กต้อง
10. รายละเอียดเกียวกับชือ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพน้ี อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถู กปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ช ําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื นคําร้อ งใหม่ก ็
ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนีบริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่า แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพื อให้อ ยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานฑู ตฯเรื องวีซา่ ของท่าน เนื องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยืนวีซา่ นัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน ถึ งสามารถดําเนิ นการขันตอน
การยืนวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยืนวีซา่ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัว บรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุ บนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่ างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี ํานาจปกครอง/
ดู แล
ผูเ้ ยาว์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
............
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ททํี างาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน..................................
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แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่ งงาน แต่ งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่ า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่ สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุ วนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผ ลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชี พระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................

มีผอู ้ ืนออกให้
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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