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NT508
ทวัรย์ุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรยี 8 วัน 5 คนื (EK)
ทัวรย์ุโรปตะวันออก ยุโรป เชค ออสเตรีย เยอรมัน , 8 วัน 5 คนื ,

NH Munchen Messe  , Amber Hotel Bavaria  , Novum Hotel Kavalier  , Top Hotel Prague  , Hotel
Gold

ชมพระราชวงันมิเฟนบูรก์ พระราชวงันอยชวานสไตน์
ชมเสน้ทางสายโรแมนตกิ ชอ้ปปิง Parndof Outlet
ฮลัลส์ตทัท ์พระราชวงัเชนิบรนุน ์ บา้นเกดิโมสารท์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

18.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)
เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

20.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK373
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)



วนัท ี2
ดไูบ - ฟสุเซน่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- มวินคิ

00.50 น.
เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลยีนเครือง

03.30
เดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดย สายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิ ทEีK53 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและสมัภาระแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ เมอืงชนบทเล็ก  ๆทตัีงอยู่สดุถนนสายโรแมนตกิ
เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตังแตยุ่คโรมันทใีชเ้มอืงนีเป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซอืขายเกลอืมาแตโ่บราณ
เมอืงทตัีงอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ตดิชายแดน ออสเตรีย มคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพอันเป็นทกีลา่วถงึ
ชมทวิทัศนร์มิสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นขนึสู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซงึเป็นปราสาทตังอยู่ในเทอืกเขาแอลป์ สรา้งในสมัยพระเจา้ลดุวกิท ี2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ.
1845-86 เป็นปราสาททงีดงามมากทสีดุอกีแหง่หนงึของโลก ตัวปราสาทตังอยู่บนบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกวา่ 200 เมตร
เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นปราสาทหลังใหญ่สขีาว ตังอยู่กลางป่าเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนีเพงิไดรั้บขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์
ภายหลังจากทกีษัตรยิล์ดุวกิท ี2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 นําเทยีวชมหอ้งตา่ง  ๆอาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม,
หอ้งฮอลลท์ใีชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสริต์ แมก้ระทังราชาการต์นูอย่าง วอลท์ดสินีย์
ยังไดจํ้าลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนยิาย อันเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนด์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
NH Munchen Messe หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน - ซาลบูรก์ - สวนมริาเบล - บา้นเกดิโมสารท์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ย่านเมอืงเกา่ทมีสีถาปัตยกรรมอันเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของมวินคิ เซน่
ศาลาวา่การเกา่ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่พระทมีรีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลบูรก์ ประเทศออสเตรยี ระหวา่งทางมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนนิภเูขาหญา้
สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง

นําทา่นชม สวนมริาเบล ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทรีะลกึ อกีทังทนีียังเป็นสถานทถี่ายทําของ The Soundof Music
ภาพยนตเ์พลงทยีงิใหญ่ฮอลวิูด๊

จากนันนําทา่นขา้ม แมน่้าํซาลสซ์คั สู ่ยา่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบันทกึภาพ ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทตัีงโดดเดน่อยู่บนเนนิเหนือเมอืงเกา่

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงซาลบูรก์ ทมีชีอืเสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่
จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ตังอยู่บนฝังแม่น ้าํซาลซคั (Salzach)
และมอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษท ี18 นามวา่ วลูฟ์กัง อามาเดอุส โมสาท



(WolfgangAmadeusMozart)

นําทา่นชม บา้นเลขท ี9 ถนน Geteidegasse แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทรีายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ หรือจะแวะสกัการะ
มหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทตัีงอยู่ตรงจัตรัุสกลางเมอืง เดนิเทยีวชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ ซงึเป็นสว่นทเีป็นมรดกโลกยูเนสโก ้
จดทะเบยีนเมอืปี ค.ศ.1996 ซงึก็เป็นปีเดยีวทขีนึทะเบยีนใหส้ว่นทเีป็นพระราชวังเชริน์บรุนนเ์มอืงนีดูๆ  อะไรก็โมสารท์ไปหมด
เพราะไม่วา่ช็อกโกแลตของทรีะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอย่างก็เป็นตรารูปโมสารท์ไปหมดทังสนิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Amber Hotel Bavaria หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ฮลัลส์ตทัท ์- เวยีนนา - ถนนคารน์ทเ์นอร ์- วหิารเซนตส์ตเีฟน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut
เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพนืทมีรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู
และพนืทอัีนเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้หง่ออสเตรีย 

ผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13
จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20, ตกึรัฐสภา ซงึสรา้งขนึในระหวา่งปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใชเ้ป็นททํีาการของสภาจักรวรรดอิอสโตร-
ฮังกาเรียนมากอ่น จนถงึคราวทจัีกรวรรดลิม่สลายลงในสงครามโลกครังท ี1 ปีค.ศ.1918

นําทา่นถ่ายรูป อนุสาวรยีจ์กัรพรรดนิมีาเรยีเทเรซา่ ซงึเป็นราชนีิผูซ้งึทําใหอ้อสเตรียมคีวามเจรญิรุ่งเรืองมากทสีดุในยุคททีา่นขนึครองราช

จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา
ถนนสายนีเป็นถนนการคา้ใจกลางเมอืงทเีชอืมระหวา่งถนนวงแหวนรงิสตราเซก่ับจัตรัุสสเตฟาน ทา่นจะไดพ้บกับโรงละครหรือโอเปร่าเฮา้ส ์

นําทา่นถ่ายรูปกับ วหิารเซนตส์ตเีฟน (St.Stephen’s Cathedral)  วหิารทตัีงตระหงา่นอยู่กลางกรุงเกา่เวยีนนา เป็นศลิปะโรมาเนสก์
โดดเดน่ดว้ยการตกแตง่หลังคากระเบอืงสสีนัสวยงาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Novum Hotel Kavalier หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรุนน ์- Mc Arthur Glen Designer Outlet - เชสก ีครุมลอฟ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์ตังอยู่ในกรุงเวยีนนาประเทศออสเตรีย ในอดตีเป็นทปีระทับของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮั์บสบ์รูก์
ตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี18 จนถงึ พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischervon Erlach และ Nicolaus Pacassi



เป็นสถานทรีวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชนัเยียมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นทตัีงของสวนสตัวแ์หง่แรกของโลกเมอื พ.ศ. 2295
ปัจจบัุนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากในกรุงเวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen DesignerOutletinParndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทติยข์อสงวนสทิธใ์นการสลับโปรแกรมไปอสิระชอ้ปปิงที
Mc Arthur Glen Designer Outlet Salzburg) ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGOBOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVINKLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว**

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลก เพชรน ้าํงามแหง่โบฮเีมยีท ีเมอืงเชสกคีรุมลอฟ (Cesky Krumlov)
เทยีวชมเมอืงทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํวัลตาวา
ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แกตั่งแตยุ่คกลางกวา่ 300 หลัง ไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแหง่หนงึของโลก
จดุโดดเดน่อกีอย่างของเมอืงนี คอืมแีม่น ้าํวัลตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมอืงในลักษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนนิเขา คดเคยีวเหมอืนรูปตัว S
จนทําใหภ้มูทัิศนข์องตัวเมอืงเหมอืนกับหยดน ้าํทกํีาลังจะร่วงหลน่จากขัวนอกจากนีบา้นเรือนทกุหลังใชห้ลังคาสสีม้แดง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Hotel Gold หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปรา๊ก - อสิระชอ้ปปิง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําพาทกุทา่นชมววิทวิทัศนข์องเมอืงแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ
ถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก

อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชมเมอืงโบราณตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงปรา๊ก สาธารณรฐัเชค เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอดตังอยู่รมิสองฟากฝัง แม่น ้าํวัลตาวา
ผา่นชมทวิทัศนธ์รรมชาตทิแีสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุในสาธารณรัฐเชค
ประกอบดว้ยสองอาณาจักรโบราณ คอื อาณาจักรโบฮเีมยี และอาณาจักรโมราเวยี ปัจจบัุนกรุงปร๊ากไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Top Hotel Prague หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ปราสาทแหง่กรุงปรา๊ก - โบสถเ์ซนตไ์วตสั - สะพานชารล์ส ์- นาฬกิาดาราศาสตร์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทแหง่กรุงปรา๊ก ปราสาททใีหญ่ทสีดุในสาธารณรัฐเชคสรา้งขนึในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบรโิวจ
ปราสาทนีตังอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํวัลตาวา ในอดตีเป็นทปีระทับของจักรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบัุนเป็นทําเนียบประธานาธบิดี

นําทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถเ์ซนตไ์วตสั วหิารประจําราชวงศซ์งึสรา้งอย่างงดงามในรูปแบบศลิปะกอธคิ สรา้งขนึในปีค.ศ.1344



จนเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1929

นําทา่นชม สะพานชารล์ส ์ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นสะพานทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโลก เดนิเลน่บนสะพาน มรีูปปันนักบญุ 26
องคต์ลอดแนวสะพาน

นําทา่นไปชม นาฬกิาดาราศาสตร ์เป็นนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณคูบ่า้นคูเ่มอืงของกรุงปร๊าก

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

15.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย สายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีEK140 (บรกิารอาหารและ
เครืองดมืบนเครืองบนิ)

02.00 น.
เดนิทางถงึ ดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพอืแวะเปลยีนเครือง

วนัท ี8
ดไูบ - กรุงเทพมหานคร 

03.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK376 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

12.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป เชค ออสเตรยี
เยอรมนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี25 มถิุนายน 2562 เวลา 18:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรปตะวนัออก ยโุรป เชค ออสเตรยี
เยอรมนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัด (ECONOMY CL ASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)

• คา่ทพีกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธใินการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณทีไีมส่ามารถเขา้พกัทเีมอืงนันๆได ้เช่น
ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ)

• คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทุกกรณ)ี

• คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานท  ีและคา่ธรรมเนยีมตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• หวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หนงึคน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท  ิคา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี และคา่เครอืงดมืในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า

• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ (2ยโูร x 6วนั = 12ยโูร)

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ (2ยโูรx 3วนั = 6ยโูร)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท

เงอืนไขในการจอง

• สาํหรบัการจอง กรณุาชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)

• ชําระยอดสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน

• หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) เพอืมายนืวซีา่หรอืวันเดนิทาง ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที
กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ททีราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วันขนึไป คนืมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายเบอืงตน้ 5,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน เกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ



• กรณวีซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่
คา่มดัจําตวัเครอืงบนิหรอืคา่ตวัเครอืงบนิ เป็นตน้

หมายเหตุ

• บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณทีผีูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิ

• บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ

• ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• สาํหรบัทนัีง LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉกุเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้
ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิและอาํนาจในการใหท้นัีง LONG LEG
ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

• โรงแรมทพีกัในยโุรปสว่นใหญไ่มม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากเป็นภมูปิระเทศทมีอีากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2
เตยีง และ SOFA BEDซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม

เอกสารในการขอยนืวซีา่

เอกสารเบอืงตน้ในการขอยนืวซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยนื 15 วันทําการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนวิมอื ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทนัีดหมาย
(เอกสารและขนัตอนการยนืวซีา่แตล่ะสถานทูตมคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลยีนแปลงได ้
โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทอีกีครงัเพอืความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพอืยนืวซีา่)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ (แบบหนา้ใหญ)่ จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านันและมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / หรอืสาํเนาบัตรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

• ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิททที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน โดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนี
และช่วงเวลาทขีอลางาน เพอืเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนด

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทคีดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน
พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน

• STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน(นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอและมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและสามารถทจีะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ท่านตอ้งปรบัสมดุถงึเดอืนปัจจุบัน โดยการปรบัยอดสมดุในบัญช  ีตอ้งมยีอดอพัเดตไมเ่กนิ 15 กอ่นวันนัดหมายยนืวซีา่ และหนังสอืรบัรองจากทางธนาคาร
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันยนื สถานฑูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน

• กรณทีบีรษัิทของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้1-6แลว้ ทางบรษัิทฯ
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทาง
และเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา (ตวัจรงิ) เท่านัน

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
และบุตรจะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงคใ์นการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต
โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• รายละเอยีดเกยีวกบัชอื,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพินีอ้ง,สถานทเีกดิ และจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั
หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ



จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตเพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑูตฯเรอืงวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

• การยนืวซีา่นัน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําท่านละ 20,000 ตอ่ท่านกอ่นเท่านัน ถงึสามารถดาํเนนิการขนัตอนการยนืวซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยนืวซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นนั และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร
หากทา่นตอ้งการใหท้างเราดาํเนนิการแปลเอกสารให  ้มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ฉบบัละ 500 บาท **
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