เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
มิวนิ ค จัตุรสั มาเรียนพลัทซ์ ซาลบูรก์ สวนมิราเบล หมู่บา้ นฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคาร ผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง ดูไบ-มิวนิ ค-สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ -จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี-เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดินทางสูเ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า
สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบ
เป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ ่นข องบีเอ็มดับบลิว อิสระท่าน เลื อกซื้ อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคู
เปอร์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระราชวังนิ มเฟน บูรก์ (Nymphenburg
Palace ) เป็ นวังฤดูรอ้ นของ พระราช วงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชาย
อีเล็คเตอร์แ ห่งบาวาเรี ยและเฮ็ นเรี ยตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิในปี ค .ศ.
1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย ส่วนกลาง
ของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชม สถานที่สาํ คัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู ่
บริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าํ คัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ใน
รู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองเก่าซาลบูรก์ -สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย
ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นําท่านชม
สวนมิราเบล ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทัง้ ที่น่ ี ยังเป็ นสถานที่ถา่ ยทําของ The Sound of
Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ ิงใ หญ่ฮอลิวดู๊ จากนั้นนําท่านข้ามแม่นํ้าซาลส์ซคั สูย่ า่ นเมื องเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็ นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมื องเก่า
กลางวัน บริ การอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่าน ชมเมืองเก่า ซาลบูรก์ ที่มีช่ ื อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่ง
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่นํ้าซาลซัค (Salzach ) และมี อาณาเขตติดกับเทื อกเขาแอลป์ นําท่าน
ถ่ายรู ป บ้านเลขที่ 9 เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang
Amadeus Mozart ) อิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรื อจะแวะ
สักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมื อง ซึ่งเป็ นส่วนที่เป็ นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่ อปี
ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็ นปี เดียวที่ข้ ึนทะเบียนให้สว่ นที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุ นน์เมื องนี้ ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่
ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิ ดร้อยอย่างก็ ตรารู ปโมสาร์ทไปหมดทัง้ สิ้ น
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คา่

ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคา
(ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมูบ่ า้ นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา
และป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมื องที่โรแมนติก
ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวย
ถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมื องนี้ ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ น
พื้ นที่มรดกโล กของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิน
เที่ยวชมเมื องเสมื อนหนึ่ งท่านอยูใ่ นภวังค์แห่งความฝัน
บริ การอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ่ เมืองอินส์
บรูค (Innsbruck) เป็ นเมื องหลวงของแคว้นทีโรล เป็ นเมื องเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่นํ้าอินซึ่งคําว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่นํ้าอินมีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทื อกเขาแอลป์ ชม
หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของเมื องอินส์ บรู ค ซึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่า สร้างขึ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ
Maximilian
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
(ออสเตรีย-เยอรมนี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยู ่
สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซื้ อขายเ กลื อ
มาแต่ โบราณเมื องที่ตงั้ อยูท่ างแคว้นบาว
าเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรี ย
มีความงดงาม
ทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
บริ การอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร นํา ท่านเข้าชม
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ น
เทื อกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย
ในช่วง ค .ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีก
แห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่
ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่นํ้าพอลลัท
เป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ที่
ซึ่งมีสีสนั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้
ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน , ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนี ย์ ยังได้จาํ ลองแบบ
ปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยายอันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

21.55 น.
วันที่เจ็ด
07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

ลูเซิรน์ -รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค
(เยอรมัน-สวิสฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมื องโบราณของ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่ง
ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขา
สูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับ
กับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ อิสระอาหารเที่ยงตาม
อัธยาศัย นําท่านถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเป ล หรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้าม แม่นํ้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ี
เก่า แก่ท่ สี ุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลย ทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อมต่อไปยัง ป้ อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่ แต่ละ ช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิต เซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายที่ปัจจุบนั ส ะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะ สร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นําท่านชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ตี งั้ อยูใ่ จกลางเมื อง ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี
ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่
เสียชีวิตในปร ะเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกัน พระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิ สยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม

2-8 / 16-22 / 23-29 พ.ค. 2562

มิ ถุนายน

19-25 มิ .ย. 2562

ราคา

41,900
41,900

กรกฎาคม

3-9 / 17-23 ก.ค. 2562

สิ งหาคม

8-14 ส.ค. 2562

กันยายน

4-10 / 18-24 ก.ย. 2562

ตุลาคม

2-8 /10-16 / 17-23 / 22-28 ต.ค. 2562

41,900
41,900
41,900
41,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 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. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด ) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ นติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน ) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
และอํานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
7.

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อ
ยื่ นวีซ่า)
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาํ แหน่งและอัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั
,วันเดื อนปี ท่ เี ริ่ มทํางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมายยื่ นวีซา่
5. กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า
6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15
ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิ น 15 วัน นับจากวันยื่ น สถานฑูตไม่รบั
พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
7. กรณี ท่ บี ริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ เี ป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยิ นยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ

อําเภอ หรื อสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้งหากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้ บริ ษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ
จะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่ นวีซา่ นั้นผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชําระค่าวีซา่ 3,500 ถึงสามารถ
ดําเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………… ………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………… ………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… ……………………………………….…………
ชือ่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………… ……………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………… ……………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ............................... สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
................................................. .......................................................... รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ ตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างานหรือสถานศึกษา........................................................................................................... ...............
.......................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน .................................................................... ..............................................................................
โทรศัพท์ทที่ างาน.......................................... โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า..................................... ...................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ่ -นามสกุล บิดา........................................................... ................... ............................. ...............................
ชือ่ -นามสกุล มารดา ................................................................................................... ...............................
ชือ่ -นามสกุล คู่สมรส .............................................................................................. ....................................
วันเกิด คู่สมรส.............................................................. ................................................... ..................... ..........
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส....................... ........................... สัญชาติของคู่สมรส....................... ..................... .....
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ ......................................... ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)............................ ......................... .................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ .......................... ...................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชือ่ -นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่………………………………………………………………………………… ..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

