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วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิ เรตส์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK373
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน
วันที่สอง
ดูไบ-มิวนิ ค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิ ค
(ยูเออี-เยอรมนี )
00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น. เดินทางสูเ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบน
เครื่ องบิน
07.10 น. ถึ งสนามบินเมื องมิ วนิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว เดิ นทางสู เ่ มื องฟุสเซ่น
เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่าย
สิ นค้าและซื้ อขายเกลื อมาแต่โบราณเมื องที่ตงั้ อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรี ยมีความ
งดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขา
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งของโลก
ตัวปราสาทตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้าพอลลัทเป็ นปราสาทหลังใหญ่
สี ขาวตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลาเนาไพรที่ซ่ ึงมีสีสนั แปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนาน
นามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ
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อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ี ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูน
อย่าง วอล์ทดิสนี ย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทในเทพนิ ยายอันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ย ์
แลนด์ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มื องมิวนิ ค
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Mercure Munchen Neuperlach Sud Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-จัตุรสั มาเรียน-โรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์-นูเรมเบิรก์
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า นาท่าน
ผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอลิมปิ คที่มิวนิ คได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่ อปี ค.ศ. 1972 นาท่านเดินทางสู ่ BMW WELT
อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่าน
เลื อกซื้ อของที่ระลึกของบีเอ็มและมิ นิคูเปอร์ นาท่านสู บ่ ริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ น
สัญลักษณ์ท่ ีส าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบศิ ลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้าย
หัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่เมื องโรเธนบวร์ก แห่ งเทาเบอร์ Rothenburg obder
Tauber ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติ กของเยอรมนี เข้าสู ่เขตเมื องเก่า ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางเมื องทางประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมื องดัง้ เดิม บ่งบอกถึงความรุ ่งเรื องของเมื องที่ทาการค้าไวน์, โค
, กระบื อและขนสัตว์ ที่มีมาตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมื องเป็ นที่ตงั้ ของ อาคารเทศบาลเมื องและโบสถ์เซนต์จา
คอบ อิสระให้ทา่ นมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจาในยุคอัศวินหรื อขุนนางเรื องอานาจในยุคกลางหรื อเลื อก
ซื้ อสิ นค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมื องนี้ นาท่านเดินทางสู ่ เมืองนูเรมเบิรก์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม เมื องเก่าแก่นอ้ ยใหญ่ท่ ี
เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ จนกระทัง่ ถึง เมื องนู เรมเบิรก์ เมื องที่ตงั้ อยูใ่ นรัฐบาวาเรี ย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า
900 ปี โดยเป็ นเมื องของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของ
พรรคนาซี
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Noris Nurnberg Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่ส่ี
ไลป์ซิก-เมืองเก่าของเมืองไลป์ซิก
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสูเ่ มืองไลป์ซิก (Leipzig) เมื องสาคัญที่ชาวเยอรมันเรี ยกกัน
ว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ ไลป์ ซิกได้ช่ ื อนี้ มาเนื่ องจากประชากรในเมื องมีสว่ นร่วมที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง
จนนาไปสูก่ ารรวมเยอรมันในปี 1989 ด้วยการออกมาชุมนุ มตามท้องถนน เพื่ อต่อต้านการปกครองระบอบการปกครอง
แบบคอมมิวนิ สต์ท่ ีมีสหภาพโซเวียตหนุ นหลังอีกทัง้ “โยฮันน์ วูลฟ์ กัง วัน เกอเธ่” นักประพันธ์ผูม้ ีช่ ื อเสียงชาวเยอรมันยัง
เคยยกย่องเมื องไลป์ ซิ กว่าเป็ น “ปารี สน้อย” เนื่ องจากเป็ นเมื องที่สวยงามหนึ่ งในเมื องศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของ
ยุโรปสมัยกลางอีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก เมื องศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ
เป็ นที่ชุมนุ มของปัญญาชน นักเรี ยน นักศึ กษาจากทัว่ สารทิศ เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าอย่างดีเลิศ ทาให้เมื องไลป์ ซิกมีความ
หรู หราโอ่อา่ และเป็ นเมื องที่ร่ ารวย สถาปัตยกรรมของเมื องไลป์ ซิกส่วนใหญ่ลว้ นอยูใ่ น ยุคบาร็ อค โดยผสมผสานเข้ากับ
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ NH Leipzig Messe Hotel หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หา้

McArthurGlen Designer Outlet-เบอร์ลิน-อนุสรณ์สถานกาแพงเบอร์ลิน-เช็คพอยท์ชาร์ลี
เบอร์ลินโดม-ประตูบรันเดนบรูก
(เยอรมนี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ให้
เวลากับท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ้ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, FOSSIL, HUGO BOSS ,LEVI’S,
MANGO, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, MICHAEL KORS, DIESEL MEXX
,SAMSONITE, SKECHERS, SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอื่ นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันเพื่ อ
ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง นาท่านสูก่ รุงเบอร์ลิน เมื องหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่ งในศูนย์กลางที่มีอิทธิ พลที่สุดของ
ยุโรป ในด้านการเมื อง วัฒนธรรม สื่ อสารมวลชน และวิ ทยาการ นาท่านชมอนุ สรณ์สถานกาแพงเบอร์ลิน (The
Berlin Wall) เข้าสู ่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ ทิ้ งร่องรอยของกาแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที่ เกิ ดจากการพลัดพรากของ
เหตุการณ์วนั ที่ 13 สิ งหาคม 1961 วันเริ่ มการสร้างกาแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สู ง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็ น
ภาพวาดที่เกิดจากศิลปิ นกว่า 118 ท่านบนซากกาแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆแทนคาพูดที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นเป็ นภาพเขียนศิ ลปะที่ยาวที่สุดในโลก นาท่านชมเช็ คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่ งเป็ นเขต
พรมแดนการปกครองระหว่างอเมริ กนั และรัสเซีย จากนั้นไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิ หารโปรเตสแตนต์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดใน
เยอรมนี สร้า งในระหว่า งปี 1894-1905 ในรู ปแบบสไตล์อิ ต าเลี ย นเรอเนสซองส์ น าท่า นถ่า ยรู ปบริ เวณ
ประตูบนั เดนบรูก (Brandenburg) ประตู สญ
ั ลักษณ์ของเมื องด้านบนเป็ นรู ปปั้นของเทพี แห่งชัยชนะสี ทองเด่น
ตระหง่าน และพลาดไม่ได้กบั การถ่ายรู ปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็ นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วยศิ ลปะอิ
ตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ ถูกใช้มาตัง้ แต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ City Berlin East Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก
เดรสเดน-โบสถ์พระแม่มารี-ปร๊าก-ประตูเมืองเก่า
(เยอรมัน-เชค)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดิ นทางต่อสู เ่ มื องเดรสเดน ได้รับสมญานามว่าเป็ น “ฟลอเร้นซ์
แห่งแม่น้ าเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็ นเมื องที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมื องนี้ ได้กลับมามีบทบาทในฐานะเมื องหลวง
ของแซกโซนี่ อีกครั้งหนึ่ งในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวมประเทศ เมื องได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างมีขนั้ ตอนอันสื บ
เนื่ องมาจากผลแห่งการทาลายล้างของสงครามโลกครั้งที่สอง นาท่านเที่ยวชมเมื องเดรสเดน ชมโบสถ์พระแม่มารี อดีต
ฐานรากของเมื องที่วางไว้ตงั้ แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ท้ ิงร่องรอยของการทาลายล้างในสมัยสงครามโลกที่กาลังได้รับ
การบูรณะอย่างเร่งด่วน
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสูก่ รุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมื องแห่งปราสาทร้อยยอด
ตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ ีแสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุ งปร๊ ากเป็ นเมื องหลวง
และเมื องใหญ่ท่ ีสุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คื อ อาณาจักรโบฮี เมีย และอาณาจักรโมรา
เวีย ปัจจุบนั กรุ งปร๊ ากได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก นาท่านชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมื องใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมื องหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1338หาซื้ องานศิ ลปะจากศิ ลปิ น
อิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วโบฮี เมียนคริ สตัลที่มีช่ ื อเสี ยงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ทา่ นได้มีเวลาช้อปปิ้ ง
ในห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้านค้าแบรนด์เนมอื่ นๆใน Palladium Shopping Mall
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Duo Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
(เชค)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ท่ ีสุ ดใน
สาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา ในอดีตเป็ นที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นทาเนี ยบประธานาธิ บดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหาร
ประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิ ลปะกอธิ ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นา
ท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สุ ดแห่งหนึ่ งของโลก เดิ นเล่นบนสะพาน มี รูปปั้น
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นักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิ กาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มื อง
ของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
15.50 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่ EK140
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่แปด
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์
(เชค)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK376 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
บนเครื่ องบิน)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
****************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม

ผูใ้ หญ่

เด็กต่ ากว่า 12ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

7-14 / 8-15 / 9-16 ก.ค. 60

45,900 43,900 10,000
สิงหาคม

10-17 ส.ค. 60

อัตราค่าบริการนี้ รวม

ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง

โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000/500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่สง่ั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร/วัน/คน)

ค่าทิปพนักงานขับรถ (2 ยูโร/วัน/คน)

หัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาทต่อวัน อาทิเช่น 100x6 = 600 บาท/คน
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1)
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
ออกเดินทาง 2 สัปดาห์
2)
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิด เหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3)
เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น
ในกรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4)
บริ ษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิ ดขึ้นและจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ท่ ีท่านชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิ เสธการเข้า
ประเทศ อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2
รู ป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะ
ใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

กรณี ท่ ีบริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรา
รับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง
ชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

