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มวินคิ - นอยชวานสไตน ์– นเูรมเบริก์ -            
ปราสาทไฮเดลเบริก์  

 โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– เวอืรซ์บวรค์ - 
แฟรงกเ์ฟรติ 
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วนัแรก กรงุเทพฯ                 

(ไทย) 
17.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

ช ัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้ม
อํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอ
มเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 
วนัทีส่อง  ดไูบ – มวินคิ – ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ                      

(ยเูออ ี– เยอรมนั) 
00.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   
03.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่  

EK 53 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
07.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิทางสูเ่มอืงฟสุเซน่ เมอืงชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้อยูส่ดุถนนสายโรแมนตกิ เคยมี
ความรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนัทีใ่ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถา่ยสนิคา้และซือ้ขาย
เกลอืมาแตโ่บราณ เมอืงทีต่ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องเยอรมน ีตดิชายแดน 
ออสเตรยี มคีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพอนัเป็นทีก่ลา่วถงึ  ชมทวิทศันร์มิสองขา้ง
ทางทีเ่ตม็ไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทา่นขึน้
สู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซึง่เป็นปราสาทตัง้อยูใ่น
เทอืกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวกิที ่2 แหง่บา
วาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมาก
ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหนิผา
ขนาดใหญย่กัษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนอืเกาะแกง่ของ
แมน้ํ่าพอลลทั เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็น

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

กมุภาพนัธ ์ 14-20 ก.พ. 2562 44,900 

มนีาคม 7-13 / 28 ม.ีค.-3 เม.ย. 2562 44,900 

เมษายน 
4-10 เม.ย. 2562  45,900 

12-18 เม.ย. 2562 55,900 

พฤษภาคม 3-9 / 17-23 พ.ค. 2562 45,900 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง)   ลดทา่นละ            2,000 บาท 
พกัเดีย่ว                พิม่ทา่นละ 10,000 บาท 
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ปราสาทหลงัใหญส่ขีาว ตัง้อยูก่ลางป่าเขาลําเนาไพร ทีซ่ ึง่มสีสีนัแปลกแปลง 
แตกตา่งไปในแตล่ะฤดกูาลได ้ปราสาทหลงันีเ้พิง่ไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานส
ไตน ์ก็เพยีงภายหลงัจากที ่กษัตรยิล์ดุวกิที ่2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เทีย่ว
ชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ชใ้นการแสดงโอเปรา่
และคอนเสริต์ แมก้ระทั่งราชาการต์นูอยา่งวอลท์ดสินยีย์ังไดจํ้าลองแบบปราสาท
แหง่นไีปเป็นปราสาทในเทพนยิาย อนัเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณข์องดสินยีแ์ลนด ์
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) 

คา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่กั  ณ Azimut Hotel Munchen 
City Ost หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่าม  จตัรุสัมาเรยีน – พระราชวงันมิเฟนเบริก์ - นเูรมเบริก์  (เยอรมนั) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นมาถา่ยภาพพระราชวงันมิเฟนเบริก์ 
(Nymphenburg Palace) นมิเฟนเบริก์เป็นวัง
ฤดรูอ้นของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผู ้
รเิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรยี 
เจา้ชายอเีล็คเตอรแ์หง่บาวาเรยี และ เฮ็นเรยีตตา 
อเด ลเลดแหง่ซาวอยตามแบบของสถาปนกิอา
กอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงม ี
พระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่2 เอม็มานู
เอลเจา้ชาย อเีล็คเตอรแ์หง่บาวาเรยีสว่นกลาง
ของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพา
ชมสถานทีสํ่าคญัๆ อาท ิพระราชวังหลวงเรสซิ

เดน้ท ์ฯลฯ นําทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ยา่น
เมอืงเกา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ทีสํ่าคญัของมวินคิ เซน่ ศาลาวา่การเกา่
ในรปูแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อสิระ
ใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดนิทางสูเ่มอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) 
เมอืงทีไ่ดร้ับสมญานามวา่เมอืงแหง่เทพนยิายของเยอรมนั หากใครเป็นคนทีช่ ืน่ชอบ
ความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวังแบบในการต์นู 
ทางเดนิโรยกรวด ปหูนิแบบยคุกลาง โบสถส์วยเกา่แก ่หมิะทีป่กคลมุขาวโพลนไปทั่ว
ทัง้เมอืง ตอ้งทีน่ีเ่ลยเพราะนูเรมเบริก์นัน้เสมอืนดงัเมอืงแหง่เทพนยิายทีไ่ดร้ับการ
รักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ ์จากนัน้นําทา่น เดนิชมเมอืงโบราณทีม่อีายกุวา่ 900 ปี 
ผา่นชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเกบ็สว่ยภาษีอากรในอดตีทีถ่อืเป็นอาคารประวัตศิาสตรอ์กี
แหง่หนึง่ของเมอืงนูเรมเบริก์ จากนัน้นําทา่นชมบรเิวณ จตัรุสักลางใจเมอืง 
(HAUPTMARKT) ซึง่มตีลาดนัดขนาดใหญป่ระจําเมอืง อนัถอืเป็นตลาดนัด
ครสิตม์าสทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเยอรมน ีดา้นตะวนัออกของตลาดม ีโบสถพ์ระแม่
มาเรยี (FRAUENKIRCHE) จดุเดน่คอื มนีาฬกิาตุก๊ตาไขลานทีห่นา้จ่ัวของโบสถ์
พระแมม่าเรยี ตวันาฬกิาและตุก๊ตาประดบันีถ้กูสรา้งเพิม่เตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 
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เพือ่เป็นการรําลกึถงึ พระราชกฤษฎกีาทองคําปี 1356 ทีต่ราขึน้ตามพระราชบญัชา
ของจักรพรรดคิารล์ที ่4 แหง่จักรวรรดโิรมนัอนั ศกัดิส์ทิธิ ์

ค า่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ณ Centro Hotel Nurnburg 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

  
วนัทีส่ ี ่    โรเธนเบริก์ – วรูซ์เบร ิก์ – แฟรงกเ์ฟรติ(เยอรมนั)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนบวรก์ 
แหง่เทาเบอร ์ ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ใน
ประวัตศิาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนตกิของ
เยอรมน ีเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ ซึง่เป็นศนูยก์ลาง
เมอืงทางประวัตศิาสตรแ์ละแนวกําแพงป้องกนั
เมอืงดัง้เดมิ บง่บอกถงึความรุง่เรอืงของเมอืงที่
ทําการคา้ไวน,์ โค, กระบอืและขนสตัว ์ทีม่มีา
ตัง้แต ่ค.ศ.1274 จัตรุัสใจกลางเมอืงเป็นทีต่ัง้
ของ อาคารเทศบาลเมอืงและโบสถเ์ซนตจ์า
คอบ อสิระใหท้า่นมเีวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 
ยอ้นความทรงจําในยคุอศัวนิหรอืขนุนางเรอืงอํานาจในยคุกลางหรอืเลอืกซือ้สนิคา้
ตา่งๆทีผ่ลติในเมอืงนี ้

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง วรูซ์เบร ิก์ 
(WUERZBURG) เมอืงบนเนนิเขาทางตอนเหนอืของแควน้บาวาเรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน้ํ่าเมนซึง่เป็นอกีแหลง่เพาะปลกูองุ่นเพือ่ผลติไวนข์องเยอรมนั และเป็นเมอืงที่
ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก นําทา่นชมความงดงามของ
เมอืงมรดกโลกเมอืงนี ้โดยเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) และแวะถา่ยรปู
กบั มหาวหิารแหง่เมอืงวรูซ์เบร ิก์ (Wurzburg Cathedral) สรา้งขึน้เมือ่ คศ. 
788 และในการกอ่สรา้งระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะแบบโร
มาเนสก ์จงึทําใหภ้ายนอกมหาวหิารสรา้งแบบโรมาเนสก ์จากนัน้นําทา่นแวะถา่ยรปู
กบั Wurzburg Residence สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่10 ซึง่อดตีคอืพระราชวัง
เกา่ สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และไดม้กีารบรูณะหลายครัง้เนือ่งจากถกูทําลาย
จากสงครามโลกครัง้ที ่2 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฟรงกเ์ฟรติ (Frankfurt)  

ค า่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่กั ณ Plaza Frankfurt Congress 
Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้ ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – แฟรงกเ์ฟรติ – จตรุสัโรเมอร ์(เยอรมนั)    
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ 

(Heideberg) เมอืงนีม้คีวามน่าสนใจมากทัง้ในแง่ประวัตศิาสตรข์องเมอืง เป็นเมอืง
มรดกโลก และปัจจบุนัไฮเดลเบริก์ก็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากในเรือ่งของการผา่ตดั
หวัใจ ทีไ่ดช้ ือ่วา่ดทีีส่ดุในโลก นําทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ ตัง้อยูบ่นเนนิ
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เขาโดยรอบมป่ีาละเมาะแสนสวยใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเลน่ไดบ้รเิวณปารก์ของ
ปราสาทจะมตีน้ไมใ้หญอ่ยา่งตน้เบชิ ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ เมือ่ขึน้ไปอยูบ่นเนนิเขาทีต่ัง้
ของปราสาทจะมจีดุชมววิทีจ่ะมองลงไปดตูวัเมอืงเกา่ไฮเดลเบริก์ และยังเห็นแมน้ํ่า
เนคคาร ์ทีไ่หลผา่น ตวัเมอืงไฮเดลเบริก์อกีดว้ย ปราสาทไฮเดลเบริก์นีม้ชี ือ่เสยีงมาก 
มกีารกอ่สรา้งตอ่เนือ่งกวา่ ๔๐๐ปี ตวัอาคารดา้นนอกและตวัวังเกา่เป็นศลิะแบบโกธคิ
และเรอเนสซองค ์สว่นอกี๒อาคารทีอ่ยู ่ทางตะวนัออกและทางเหนอืสรา้งเมือ่
ศตวรรษที ่๑๖ ซึง่ถอืวา่ เป็นอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามสําคญัทางดา้น
สถาปัตยกรรม ของเยอรมนั นอกจากนี ้ปราสาทไฮเดลเบริก์ยงัมหีอ้งเก็บไวนซ์ ึง่ 
บรรจไุวใ้นถงัโอค๊บม่ ทีเ่ป็นไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดนิทางสูเ่มอืงแฟรงกเ์ฟรติ (Frankfurt) 
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าไมล ์เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ และการเงนิของยโุรป ปัจจบุนั
แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นศนูยก์ลางทางการเงนิของยโุรปทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 รองจาก
ลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมอืงแหง่อาคารสงูระฟ้า จงึไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เมือ่
ดอูยา่งใกลช้ดิก็จะเผยใหเ้ห็นเสน่หข์องเมอืงใหญ ่ทีม่บีา้นเรอืนทีส่วยงามเกา่แกท่ี่
ไดร้ับการบรูณะไวต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืง หลงัจากนัน้นําเทีย่ว ชมจตัรุสั
โรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE 
ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตก
เฉียงเหนอืของจัตรุัสโรเมอร ์ 

ค า่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่กั  ณ Plaza Frankfurt Congress 
Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่ก   โคโลญจน ์– มหาวหิารโคโลญจน ์– DESIGNER OUTLET ROERMOND                 

(เยอรมนั) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์

(Cologne) เป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโซนตะวันตกของเยอรมนซี ึง่ถกูสรา้ง
โดยชาวโรมนั และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบัทีส่ ีข่องประเทศเยอรมน ีนําทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้มหาวหิารโคโลญจน ์หรอื เคลิน์โดม เป็นโบสถศ์าสนาครสิตน์กิาย
โรมนัคาทอลกิทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่เมอืงโคโลญจนป์ระเทศเยอรมน ีใชเ้วลาสรา้งถงึ 
600 ปีโดยเริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และสิน้สดุลงทีปี่ ค.ศ. 1880 เพือ่อทุศิ
ใหแ้กนั่กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีและมโีกศทองของกษัตรยิท์ัง้สามถกูเกบ็ไวใ้นตวั
วหิารดว้ย นอกจากนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 
ค.ศ.1993 อกีดว้ยจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่DESIGNER OUTLET 
ROERMOND อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , 
DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอืน่ๆอกีมากมาย  ไดเ้วลาอนั
สมควรนําทา่นเดนิทางเมอืงดสุเซสดอรฟ์เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ  

21.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอร์
ไลน ์เทีย่วบนิที ่EK 58   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
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วนัทีเ่จ็ด   ดไูบ – กรงุเทพ (ยเูออ ี– ไทย)                                                           
05.40 น.   เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  
09.40 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่EK 372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
19.15 น.      เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ   
                  

 
รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ 
กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ย 

เมอืงเขา้พกั ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้ พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งาน 
แสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทกุกรณี) 
 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทีย่ว คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

(ไมร่วมคา่ทปิ) 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  
พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. สําหรับการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มสําเนาหนังสอื
เดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมตั ิ
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวัด) เพือ่มายืน่

วซีา่หรอืวนัเดนิทาง ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่ราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวร์

ทัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจําตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ เป็นตน้  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และ

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกั 
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั 
และไมร่ับผดิชอบใดๆ 

3. ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์ 
         เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

4. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใน
ทกุกรณ ี
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5. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื
ชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิท จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯที่
ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

6. สําหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่ี
คณุสมบตัติามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหา
ดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอํานาจใน
การใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

7. โรงแรมทีพ่ักในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศ
เย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA 
BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
 

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสาร
และข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตูมคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้
โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 

 
1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุหากมี

พาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควรนําไปแสดงดว้ย
เพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ และมอีายไุมเ่กนิ 6 
เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู) 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / หรอืสําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาทะเบยีน
สมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบุ
ตําแหน่งและอตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อ
ลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรปหลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 
เดอืน  พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 
เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของ
เงนิสมํา่เสมอและมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที่
จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลํิาเนาสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่
แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผู ้
เดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา
ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่นัน้ 
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9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งทํา
จดหมายยนิยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดง
ความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกี ทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอ หรอื
สํานักงานเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรอง
จากทาง ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชง
เกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระ
ไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้หาก
สถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป
สมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นีบ้รษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิท
ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ใน
แตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

12. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอื
ชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไข
ตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบโุดยทัง้หมด 

13. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ และ
ชาํระคา่วซีา่ 3,500 ถงึสามารถ ดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


