
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู9 แถว T        

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง ดไูบ-มวินคิ-สนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่-BMW Welt-พระราชวงันมิเฟนบรูก์-จตัรุสัมาเรยีน  

 (ยเูออ-ีเยอรมน)ี 

 

00.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

03.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 53  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

07.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้สนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรม



 

 

สมัยใหม ่ทีอ่อกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนตร์ุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบเีอ็มดับบลวิ อสิระท่านเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึของบเีอ็มและมนิคิเูปอร ์

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงันมิเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) เป็นวังฤดูรอ้นของพระ

ราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผูร้เิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรยี เจา้ชายอเีล็คเตอร ์แห่งบาวาเรีย

และเฮ็นเรยีตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนกิอากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 หลังจาก

ทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อเีล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรยี สว่นกลางของ

วังสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาท ิพระราชวังหลวงเรสซเิดน้ท ์ฯลฯ  

 น าท่านสู่บรเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ย่านเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของมวินคิ เซน่ 

ศาลาวา่การเกา่  ในรปูแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหทุ้ก

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ีพั่ก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงเกา่ซาลบรูก์-สวนมริาเบล-บา้นเกดิโมสารท์         (เยอรมนั-ออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรยี ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ออสเตรยี เนนิภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านชม สวนมริาเบล ใหท้่านเก็บ

บันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนต์

เพลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลวิู๊ด จากนัน้น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบันทกึภาพปราสาทโฮ

เฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนอืเมอืงเกา่ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน ชมเมอืงเก่าซาลบูรก์ ที่มชี ือ่เสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี

โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 

ซาลสบ์วรก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และม ีอาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์  

 น าทา่นถา่ยรปู บา้นเลขที ่9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท 

(Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระใหท้่านชมรา้นคา้ที่รายเรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน 

Geteidegasse หรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตุรัสกลางเมอืง ซึง่เป็นส่วนที่

เป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริ์

นบรนุนเ์มอืงนีดู้ๆ  อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่่าช็อกโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ ตรารูป

โมสารท์ไปหมดทัง้สิน้. 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ ฮลัลส์ตทัท-์อนิสบ์รคู-หลงัคาทองค า       (ออสเตรยี) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสน

สวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขา

และป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมน

ตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไขม่กุแห่ง

ออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-



 

 

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ออกเดินทางสู่เมืองอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิซึง่ค าวา่ “อนิสบ์รูคนัน้” แปลว่า สะพานแห่งแมน่ ้าอนิมี

ลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยูร่ะหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่

15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  เขา้สูท่ีพั่ก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ ฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน ์         (ออสเตรยี-เยอรมน)ี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซ่น (Füssen) เมอืงชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ สดุถนนสายโรแมนตกิเคยมคีวามรุ่งเรอืงใน

อดตีตัง้แต่ยคุโรมันทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณเมอืงทีต่ัง้อยู่ทาง

แควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ตดิชายแดนออสเตรียมีความงดงาม ทางดา้นทัศนียภาพอันเป็นที่

กลา่วถงึชมทวิทัศนร์มิสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็น

ปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขา สรา้งในสมัยพระเจา้ลุดวกิที ่

2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่

งดงามมากทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลก ตัวปราสาทตัง้อยู่

บนบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือ

เกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สขีาว

ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพรที่ซ ึง่มีสีสันแปลกแปลง

แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลังนี้เพิง่ไดรั้บ

ขนานนามว่า นอยชวานสไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที ่

กษัตรยิ์ลุดวกิที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  

เทีย่วชมหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสริต์ 

แมก้ระทั่งราชาการต์ูนอยา่ง วอลท์ดสินยี ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนยิายอัน

เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สูท่ีพั่ก  ณ Euro Park Hotel หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก ลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ-สะพานไมช้าเปล-สนามบนิซูรคิ    (เยอรมนั-สวสิฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) อดตีหัวเมอืงโบราณ

ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดนิแดนที่ไดรั้บสมญานามว่า

หลังคาแห่งทวปียโุรป (The roof of Europe) เพราะ

นอกจากจะมเีทอืกเขาสูงเสยีดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ 

แลว้ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ยสลับกับป่าไมท้ี่แทรกตัวอยูต่าม

เนินเขาและไหล่เขาสลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่ง

หญา้อนัเขยีวชอุม่ อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั   



 

 

 น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานไมช้าเปล หรอืสะพานวหิาร(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท้ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปีเป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลยทเีดยีวสะพาน

วหิารนีเ้ป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณเชือ่มตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จั่วแต่ละชอ่ง

ของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุ

กวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบุนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมากตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด 

น าทา่นชมรปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ทีห่ัวของสงิโตจะมโีล่ห ์ซึง่

มกีากบาทสัญลักษณ์ของ สวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอ

ลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีที ่เสยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังใน

ครัง้ปฏวิัตใิหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

21.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 86 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีเ่จ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ                         (ยเูออ-ีไทย) 

 

07.10 น.  เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน เอมเิรตส ์แอร์ไลน  ์เที่ยวบนิที่ EK 372          

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

******************************** 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

  เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 ค่าทีพ่ัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

มกราคม 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2562 40,900 

กมุภาพนัธ ์ 18-24 ก.พ. 2562 40,900 

มนีาคม 
6-12 / 13-19 / 20-26  

27 ม.ีค.-2 เม.ย. 2562 

40,900 

เมษายน 
3-9 เม.ย. 2562 41,900 

9-15 / 13-19 เม.ย. 2562 49,900 

พฤษภาคม 2-8 / 16-22 / 23-29 พ.ค. 2562 41,900 



 

 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ทา่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทกุ

กรณี 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมต่อ/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (10 ยโูร/ทรปิ) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (2 ยโูร/ทรปิ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) เพือ่มายืน่วซีา่หรอืวันเดนิทาง ให ้

ท่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวี

ซา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ  

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท  

จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วใน



 

 

กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ

เทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพั่กในยโุรปส่วนใหญ่ไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

        เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมา

สแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตู

มคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งใน

การเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีี

ซา่ใน  กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 

2 รปู) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบตุ าแหน่งและอตัรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรปหลังจากนัน้จะ

กลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถปุระสงค์

หรอืใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลัง 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอและมจี านวน

ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและ

สามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนาสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับ มา

ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่นัน้ 

9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบั

อกี ทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ

ประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถกูตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการ

เชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นีบ้รษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่ว

เชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ  

12. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบโุดยทัง้หมด 

13.     การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และช าระค่าวซีา่ 3,500 ถงึ

สามารถ    

         ด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 


