มิวนิ ค จัตุรสั มาเรียนพลัทซ์ ซาลบูรก์ สวนมิราเบล
หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิรน์
สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู ่เมื องดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ -จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี-เยอรมนี )

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบ
เป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลื อกซื้ อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคู
เปอร์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ (Nymphenburg
Palace) เป็ นวังฤดูรอ้ นของพระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย
ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชาย อีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรี ยและเฮ็นเรี ยตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตาม
แบบของสถาปนิ ก อากอสติ โนบาเรลลิ ใ นปี ค.ศ. 1664
หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็ม
มานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย ส่วนกลางของวัง
สร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ
อาทิ พระราชวัง หลวงเรสซิ เ ด้น ท์ ฯลฯ นาท่า นสู ่บ ริ เวณ
จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ี สาคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบ
ศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองเก่าซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องซาลบูรก์ ประเทศออสเตรี ย
ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชม
สวนมิราเบล ให้ท า่ นเก็ บบันทึก ภาพประทับ ใจไว้เป็ นที่ระลึ ก อีก ทัง้ ที่นี่ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาของ The Sound of
Music ภาพยนต์เพลงที่ ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สู ย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็ บบันทึ กภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่าน ชมเมืองเก่าซาลบูรก์ ที่มีช่ ือเสี ยงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่ง
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณ
เมื องเก่า จึ ง ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์ก
ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้าซาลซัค (Salzach) และมี อาณา
เขตติ ดกั บ เทื อกเขาแอลป์ น าท่ า น ถ่ า ยรู ป
บ้า นเลขที่ 9 เป็ นบ้า นเกิ ด ของคี ต กวี เ อกใน
ศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang Amadeus Mozart) อิสระให้ทา่ นชม
ร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตัง้ อยู ่
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ตรงจัตุรัสกลางเมื อง ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ นึ ทะเบียนให้
ส่วนที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ ช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อย
อย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้น
บริ การอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า สู ่ท่ ี พัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคา
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู เ่ มืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตัง้ อยูร่ ิ มทะเลสาบโอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจี สวยงามราวกับ ภาพวาด
กล่าวกันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติ กที่ สุ ดใน Salzkammergut
เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76
แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุก แห่งออสเตรี ย
แ ล ะ เป็ น พื้ น ที่ ม ร ด ก โล ก ข อง UNESCO CulturalHistorical Heritage เพี ยงเดิ นเที่ ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ ง
ท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู เ่ มืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้นที
โรล เป็ นเมื องเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าอินซึ่งคาว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า สะพาน
แห่งแม่น้า อิ น มี ล กั ษณะแคบๆ แทรกตัว อยู ร่ ะหว่างเทื อ กเขาแอลป์ ชมหลัง คาทองค า (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมื องอินส์บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
(ออสเตรีย-เยอรมนี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่ เมือ งฟุสเซ่น (Füssen) เมื องชนบทเล็ก ๆ ที่ตัง้ อยู ่
สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้ อขายเกลื อ
มาแต่โ บราณเมื องที่ ตั้ง อยู ่ท างแคว้น บาวาเรี ยตอนใต้ข องเยอรมนี ติ ด ชายแดนออสเตรี ยมี ค วามงดงาม
ทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่
เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า ชม
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขา
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 184586 เป็ นปราสาทที่ งดงามมากที่ สุ ด อี ก แห่ง หนึ่ งของโลก ตัว
ปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร
เหนื อเกาะแก่ง ของแม่น้าพอลลัท เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาว
ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพรที่ซึ่งมีสีสนั แปลกแปลงแตกต่างไป
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ในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2
ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ีใช้ในการแสดงโอเป
ร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพ
นิ ยายอันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค
(เยอรมัน-สวิสฯ)
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมื อ งลู เ ซิรน์ (Lucerne) อดี ตหัวเมื องโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสูงเสี ยดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ี แทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นาท่านถ่ายรู ป กับ สะพานไม้ช าเปล หรื อสะพานวิ ห าร
(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่
ที่ สุ ดในโลก มี อ ายุ หลายร้ อ ยปี เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้ เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณเชื่ อมต่อไปยัง
ป้ อมแปดเหลี่ ยมกลางน้า จั่ว แต่ล ะช่อ งของสะพานจะมี
ภาพเขี ย นเรื่ องราวประวัติ ค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่
น่าเสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมากต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูปแกะสลัก
สิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตัง้ อยู ใ่ จกลางเมื อง ที่ หัวของสิ งโตจะมี โล่ห์ ซึ่งมี ก ากบาทสัญลัก ษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติ แก่ทหารสวิ สฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่
เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

ราคา

กาหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์

26 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563

มีนาคม

26 มี.ค. – 1 เม.ย. 2563

40,900
40,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดื อนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่ นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวี ซา่ เชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่ นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผูย้ ่ื นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของหน่วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
่
ฝรังเศส
เนเธอร์แลนด์

อัตราค่าบริการนี้ รวม

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริป)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง

2.

3.
4.
5.

6.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอานาจในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิ ประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน) รู ปถ่ายต้อง
เห็ นใบหู และ เปิ ดหน้าผาก ให้เห็ นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่ องประดับทุกชนิ ดในรู ปถ่าย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ท่านทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั ,
วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลัง
ครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่
เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่ น สถานฑูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย

8.
9.

10.
11.

12.
13.

กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา
และบุ ตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถู ก ปฏิ เสธวี ซ ่า สถานทู ตไม่คื นค่าธรรมเนี ยมที่ ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นค าร้องใหม่ก็ ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่ นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่
ได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อนื่ .....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า

ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ นื่ ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

