วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

21.25 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง

ดูไบ – มิวนิ ค - สนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรสั มาเรียน
(ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น.
04.00 น.

เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู ่ เมื องมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่าน
ถ่ายรู ปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิ อนั ซ์ อารีน่า เป็ นสนามเหย้าของสโมสรทีมฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิ ค ตัง้ อยู ่
ทางทิศเหนื อของเมืองมิวนิ ค โดยเริ่ มสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2002 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี รวมค่าก่อสร้างทัง้ หมด 340
ล้านยูโร เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็ นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2006 ปั จจุ บนั ทีมที่ใช้สนามได้แก่
สโมสรฟุ ต บอลบาเยิ ร์ น มิ ว นิ ค และ ทีม 1860 มิ ว นิ ค จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ BMW WELT อาคาร
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ท่ อี อกแบบเป็ นรู ปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่าน
เดินชมเดินชมและถ่ายรู ปนวัตกรรมยานยนต์ท่ ที นั สมัยรวมถึงเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นสู ่ บ ริ เ วณ จัตุ ร ัส มาเรี ย น ย่า นเมื อ งเก่า ที่มี
สถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ สี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถ์แม่พระที่มรี ู ปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ท่ พี กั  ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud
หรื อระดับเดียวกัน

08.35 น.

เที่ยง

คา่

วันที่สาม

มิวนิ ค – พระราชวังนิ มเฟนบูรก์ - OKTOBERFEST 2018

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม จากนั้ น น าท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้า นหน้า พระราชวังนิ ม
เฟนบูรก์ เป็ นพระราชวังฤดู รอ้ นของราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรีย ผู ร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย
เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตาอเดลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิ กอากอสติโนบาเรลลิ
ในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เทเรซี วี เซอ (THERESIENWIESE) ซึ่ ง เป็ น
สถานที่ จดั งานเทศกาลเบี ยร์ OKTOBERFEST 2018 ให้ทา่ นได้ร่วมสนุ กสนานกับบรรยากาศงานเทศกาล
เบียร์ท่ มี ชี ่ ือเสียงที่สุดของเยอรมันซึ่งจัดติดต่อกัน มามากว่า 200 ปี เป็นเทศกาลประจาปี ท่ จี ดั ขึ้นเป็นเวลา 16 วัน
ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ถือเป็ น 1 ในเทศกาลที่มชี ่ ือเสียงที่สุดในเยอรมันและเป็ นเทศกาล
หนึ่ งที่ใหญ่ท่ สี ุ ดของโลก นาท่านเข้าสู ่บริ เวณ เต็ นท์ HEINZ HUEHNERBRATEREI ซึ่งเป็ น 1 ใน 15เต็นท์ ที่
ร่วมจัดงานและให้บริ การอาหาร เครื่ องดื่มภายในงาน (สิ ทธิพิเศษสาหรับท่าน : การันตี ที่นงั ่ ภายในเต็ นท์ /
อาหารสไตล์บาวาเรียน / เบียร์ 1 ลิ ตรต่อท่าน) อิสระอาหารเย็นและให้ทุกท่านได้ด่ ืมด่ ากับบรรยากาศตาม

เที่ยง

(เยอรมัน)

คา่

วันที่ส่ี

อัธยาศัย ไม่วา่ จะดื่ม กิน เต้นรา หรื อร้องเพลง คือสิ่ งที่ทาให้ Oktoberfest มีความพิเศษ และดึงดูดให้ทุกคนมา
รวมตัวกัน แต่นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีสว่ นนิ ทรรศการรอบๆ เต๊นท์ของร้านต่างๆ ที่มกี ิจกรรม เครื่ องเล่น
และเกมสนุ กๆ มากมายให้เลือกเล่นกัน ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู ่โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรื อระดับเดียวกัน
ซาลบูรก์ - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา
(เยอรมัน-ออสเตรีย)

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู เ่ มืองซาลบูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ซึ่ง
ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนิ นภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ซึ่งในย่าน
เมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1997 และยังเป็นสถานที่ถา่ ยทาของ
The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย่ งิ ใหญ่ของฮอลิวูด๊ นาท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่
มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ทา่ นเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นาท่านข้ามแม่น้าซาลส์ซคั สู ่
ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตงั้ โดดเด่นอยูบ่ นเนิ นเหนื อเมืองเก่า ต่อจากนั้น
นาท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ทา่ นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน
หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์กที่ตงั้ อยูต่ รงจัตุรสั กลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโม
สาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาเดินทางโดยรถโค้ชสู ก่ รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสู ง และพื้นที่อนั เขียวชอุม่ ของป่ าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชม
พระราชวังฮอฟเบิร์ก เป็นกลุม่ อาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสานักฮับสบูรก์ มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13
จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทาการของ
สภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จกั รวรรดิลม่ สลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้

เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บูร์ก ตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ.
2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลก
เมื่อ พ.ศ. 2295 ปั จจุบนั ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มชี ่ อื เสียงมากในกรุ ง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in
Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย **อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในเลือกซื้อสินค้า**

เช้า

เที่ยง

เที่ยง

(ออสเตรีย)

คา่

นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel Grand Zvon หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก

เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก

เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองมรดกโลก เพชรน้างามแห่ง
โบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตงั้ อยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มอี าคารเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลางกว่า
300 หลัง ได้รับการอนุ รักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของ
เมืองนี้ คือมีแม่น้าวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุง้ ไปตามเนิ นเขา คดเคี้ยวเหมือนรู ป
ตัว S จนทาให้ภูมิทศั น์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้าที่กาลังจะร่วงหล่นจากขัว้ นอกจากนี้บา้ นเรื อนทุกหลังใช้
หลังคาสีสม้ แดง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน
ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ทา่ น
เดิน เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมือง
แห่งปราสาทร้อยยอดตัง้ อยูร่ ิ มสองฟากฝั่ง แม่น้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ แี สนงดงามตลอดสองข้าง
ทาง กรุ งปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ สี ุ ดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ
อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบนั กรุ งปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Hotel International Prague หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิ กาดาราศาสตร์

เที่ยง

(เชค)

(เชค-ยูเออี)

23.50 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ท่ สี ุ ด
ในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริ โวจ ปราสาทนี้ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งแม่น้าวัลตาวา
ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็นทาเนียบประธานาธิบดี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้าโบสถ์
เซนต์ไวตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างอย่างงดงามในรู ปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นาท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้ นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกา
ดาราศาสตร์โบราณคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของกรุ งปร๊าก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK
140 (บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่แปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

เช้า

15.55 น.

(ยูเออี -ไทย)

03.40 น.
13.15 น.

ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดินทาง

กันยายน

27 ก.ย.-4
ต.ค. 2561

ราคา

59,900

ราคาเด็กอายุ
ตา่ กว่า 12ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดียว

57,900 15,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวี
ซ่าและค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มคี ุ ณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ น และอานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิ น ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภู มิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมา
สแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละ
สถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความ
ถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมี
วีซา่ ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันที่ย่ ืนวีซา่ ) ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา **สถาน
ฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู อ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก ็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญ ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทู ตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริ ษั ท ใคร่ข อรบ กวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจ
ของสถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
การยื่นวีซา่ นั้น ผู เ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอน
การยื่นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร 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…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
สัญชาติปัจจุบนั ..........................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................

โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
.
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
...............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................
ตาแหน่งงาน
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน......................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.....................
แหล่งที่มา
........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา
..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา
..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส
..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส
................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส
.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที่
................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หาก
ทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการ
ปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ...............................................

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

