แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
มิวนิ ค นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิรก์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์
โรเธนเบิรก์ ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต
โคโลญ - ช้อปปิ้ ง DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ

วันหนึ่ ง
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
20.35 น.ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
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วันสอง
ดูไบ – มิวนิ ค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิ ค
(ยูเออี – เยอรมัน)
00.50 น.
ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดินทางสู เ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. ถึ ง สนามบิ น เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ย บร้อ ยแล้ว เดิ น ทางสู ่
เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็ น
จุ ด แวะพัก ขนถ่า ยสิ น ค้า และซื้ อขายเกลื อ มาแต่โ บราณ เมื อ งที่ต งั้ อยู ่ท างแคว้น บาวาเรี ย ตอนใต้ข องเยอรมนี
ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึ ง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วย
ความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านขึ้นสู ่ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ซึ่งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระ
เจ้าลุ ดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่
งดงามมากที่สุ ดอีกแห่ง หนึ่ งของโลก ตัว ปราสาทตัง้ อยู บ่ นบนหิ นผา
ขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้าพอลลัท
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยู ่
กลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซ่ ึ งมีสีสัน แปลกแปลง แตกต่า งไปในแต่ละ
ฤดู กาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886
เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ใี ช้ใน
การแสดงโอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ น
ปราสาทในเทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ่ เมื องมิ วนิ ค
(Munich)
คา่

บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรื อระดับเดียวกัน

วันสาม

จัตุรสั มาเรียน – นูเรมเบิรก์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านมาเก็บ
ภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (Nymphenburg Palace) นิ มเฟ
นเบิร์ กเป็ นวังฤดู รอ้ นของ พระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผู ร้ ิ เริ่ ม
สร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย
และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ กอากอ
สติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก,
แม็กซิมิลเลีย น ที่ 2 เอ็มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรี ย
ส่ว นกลางของวัง สร้า งเสร็ จ ในปี ค.ศ. 1675 ก่อ นขับ รถพาชม

เช้า

(เยอรมัน)
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กลางวัน

คา่

สถานที่ส าคัญ ๆ อาทิ พระราชวัง หลวงเรสซิ เ ด้น ท์ ฯลฯ น าท่า นสู ่บ ริ เ วณ จัตุ ร ัส มาเรี ย น ย่า นเมื อ งเก่า ที่มี
สถาปั ตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ท่ สี าคัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่
พระที่มรี ู ปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่เมื องนู เรมเบิ รก์
(Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิ ยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที่ช่ ืนชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปู หินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่
หิมะที่ปกคลุ มขาวโพลนไปทั่วทัง้ เมือง ต้องที่น่ ีเลยเพราะนู เรมเบิร์กนั้นเสมือนดัง เมืองแห่งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษา
เอาไว้ได้อย่างสมบู รณ์ จากนั้นนาท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มอี ายุ กว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี
อากรในอดี ต ที่ถื อ เป็ น อาคารประวัติ ศ าสตร์ อ ีก แห่ ง หนึ่ งของเมื อ งนู เรมเบิ ร์ ก จากนั้ น น าท่า นชมบริ เวณ
จัตุรสั กลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง อันถือเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุ ดเด่นคือ มีนาฬิกา
ตุก๊ ตาไขลานที่หน้าจัว่ ของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุก๊ ตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509
เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่ง
จักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der
Messe หรือระดับเดียวกัน
(เยอรมัน)

วันสี่
เช้า

โรเธนเบิรก์ – วูรซ์ เบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น
น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งโรเธนบวร์ก แห่ง เทาเบอร์ ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมน
ติกของเยอรมนี เข้าสู ่เขตเมื องเก่า ซึ่ งเป็ นศู นย์กลางเมือง
ทางประวัติศ าสตร์และแนวก าแพงป้องกันเมื อ งดัง้ เดิม บ่ง
บอกถึงความรุ ่งเรื องของเมืองที่ทาการค้าไวน์ , โค, กระบือ
และขนสัตว์ ที่มมี าตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็ น
ที่ตงั้ ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระ
ให้ทา่ นมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจาในยุ ค
อัศวินหรื อขุนนางเรื องอานาจในยุคกลางหรื อเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองนี้

กลางวัน

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่เ มื อ ง วู ร ์ซ เบริ์ ก (WUERZBURG)
เมืองบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุน่ เพื่อผลิตไวน์ของ
เยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นาท่า นชมความงดงามของเมืองมรดก
โลกเมื อ งนี้ โดยเริ่ มจาก ศาลาว่ าการเมื อง (City Hall) และแวะถ่า ยรู ปกับ มหาวิ หารแห่ งเมื อ งวูร ซ์ เบริ์ ก
(Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิ พลจาก
ศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wurzburg
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คา่
วันห้า
เช้า

กลางวัน

คา่
วันหก
เช้า

กลางวัน

Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปั ตยกรรมบาโรก และได้มกี าร
บูรณะหลายครั้งเนื่ องจากถูกทาลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านเดินทางสู เ่ มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Bedbank Frankfurt หรื อระดับเดียวกัน
ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟริต – จตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู เ่ มืองไฮเดลเบิรก์ (Heideberg) เมืองนี้มคี วามน่าสนใจ
มากทัง้ ในแง่ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปั จจุบนั ไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองที่มชี ่ ือเสียงมากในเรื่ องของ
การผ่าตัดหัวใจ ที่ได้ช่ ือว่าดีท่ สี ุ ดในโลก นาท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาโดยรอบมีป่าละเมาะ
แสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริ เวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ ไ ม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค
เมื่อขึ้นไปอยูบ่ นเนิ นเขาที่ตงั้ ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตวั เมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็นแม่น้าเนคคาร์
ที่ไหลผ่าน ตัวเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้มชี ่ ือเสียงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่ องกว่า ๔๐๐ปี ตัว
อาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็ นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก ๒อาคารที่อยู ่ ทางตะวันออกและทางเหนื อ
สร้างเมื่ อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่ งถือ ว่า เป็ นอาคารที่มีช่ ื อเสียงและมีความส าคัญทางด้านสถาปั ตยกรรม ของเยอรมัน
นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิร์กยังมีหอ้ งเก็บไวน์ซ่ ึง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็นไวน์ท่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดในโลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู ่เมื องแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตัง้ อยู ร่ ิ มฝั่งแม่น้าไมล์ เป็ น
ศู นย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุ โรป ปั จจุ บนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็ นศู นย์กลางทางการเงินของยุ โรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสู งระฟ้ า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่อดูอย่างใกล้ชิดก็
จะเผยให้เห็นเสน่หข์ องเมืองใหญ่ ที่มบี า้ นเรื อนที่สวยงามเก่าแก่ท่ ไี ด้รับการบูรณะไว้ตงั้ อยูใ่ จกลางเมือง หลังจากนั้นนา
เที่ยว ชมจัตุร สั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุรั ส ที่เ ก่า แก่ท่ สี ุ ดในเมื อ ง ด้า นข้า งก็คื อ THE ROMER หรื อ
Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนื อของจัตุรัสโรเมอร์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Bedbank Frankfurt หรื อระดับเดียวกัน
โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคารนาท่านเดินทางสู ่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ ง
ในเมืองที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่ ึงถู กสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ส่ ีของประเทศ
เยอรมนี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรื อ เคิลน์ โดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกที่
มีช่ ือเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และ
สิ้นสุ ดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้ สามถู กเก็บไว้ในตัว
วิหารด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ น าท่า นเดิ น ทางสู ่ หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ DESIGNER OUTLET
ROERMOND ให้เ วลาท่า นได้อิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY,
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพื่อเดินทางสู ส่ นามบิน
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21.30 น. ออกเดิน ทางสู ่ เมื อ งดูไบ สหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 58
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันเจ็ด

ดูไบ – กรุงเทพ
ไทย)
06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจวันแปด

(ยูเออี –



ราคา

กาหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน

9 – 15 พ.ย. 60
7 – 13 ธ.ค. 60

ธันวาคม
28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61
กุมภาพันธ์

6 – 12 / 25 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561

มีนาคม

13 - 19 / 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561

39,900
39,900
49,900
39,900
39,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
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ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

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
 คนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด.
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
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 ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่
ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ในวันที่ย่ ืนวีซา่ ) ควรเลือกเล่มที่มกี าร
เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่ อกลับสู ่ภูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา ,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ นี อ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่ง เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการ
ยื่นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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