TEL 02-051-4193

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.00 น. คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
EK373 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่สอง

ดูไบ-อิงโกลสตัดท์ -Ingolstadt Village Outletมิวนิค-สนามกีฬาโอลิมปิ ค-จัตุรัสมาเรียน
(ยูเออี-เยอรมัน)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่ อง
03.20 น. เดิ น ทางสู่ เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมั น โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ ย วบิ น ที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและสัมภาระแล้ ว นาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองอิลโกลสตัดท์ อิสระท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม
ราคาสุดพิเศษ ณ Ingolstadt Village Outlet พบกับสินค้ าราคา
พิ เศษมากมาย อาทิ เช่ น Samsonite, Lacoste, Michael Kors,
Fossil, Bogner, Zwilling, Tumi, MCM, Fred Perry, Calvin
Klein, Roberto Cavalli, The North Face, Versace, Bally,

Furla, SuperDry, Gucci, Nike, Adidas เป็ นต้ น นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้ น
บาวาเรี ยและยังได้ ชื่ อว่าเป็ น เมื องหลวงแห่งเบียร์ เยอรมัน มิ วนิคเป็ นเมื องที่ใหญ่ เป็ นอันดับ สาม ของ
ประเทศ เป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้ มแข็งที่สดุ ในประเทศเยอรมนี
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ปด้ านหน้ าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า อิสระ
ท่านเลือ กซือ้ สินค้ าของที่ ระลึกของสโมสรฟุ ตบอลบาเยิ ร์น มิ วนิค สโมสรฟุ ตบอลอัน ดับ 1ของประเทศ
เยอรมัน นาท่านผ่านชมบริ เวณ สนามกีฬาโอลิมปิ ค ที่มิวนิคได้ รับเกียรติให้ เป็ นเจ้ าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972
ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้ นท์ ฯลฯนาท่านสูบ่ ริ เวณ จัตุรัสมาเรียน ย่าน
เมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค,
หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
ค่า
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้ าสู่ที่พัก ณ Mercure Orbis Munich Sud Hotel หรื อ ระดับ
เดียวกัน
วันสาม
ฟุสเซ่ น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ฟุสเซ่ น
(เยอรมัน)
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่า นเดิน ทาง
สู่ เมือ งฟุส เซ่ น นาท่านขึน้ สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็ น
ปราสาทตัง้ อยู่ในเทื อกเขาแอลป์ สร้ างในสมัย พระเจ้ า ลุด วิก ที่ 2
แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สดุ
อีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตังอยู
้ ่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกั ษ์
สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่ น ้าพอลลัท เป็ นปราสาท
หลังใหญ่สีขาว ตังอยู
้ ่กลางป่ าเขาลาเนาไพร ที่ซงึ่ มีสสี นั แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาท
หลังนี ้ เพิ่งได้ รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริ ย์ลดุ วิกที่ 2 ได้ เสด็จสวรรคต
แล้ วในปี 1886 เที่ยวชมห้ องต่างๆ อาทิ ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องฮอลล์ที่ใช้ ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสิร์ต แม้ กระทัง่ ราชาการ์ ตนู อย่าง วอล์ ทดิสนีย์ ยังได้ จาลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพ
นิยาย อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่สดุ ถนนสายโร
แมนติก เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยุคโรมันที่ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ าและซื ้อขายเกลือ
มาแต่โบราณ เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ทางแคว้ นบาวาเรี ยตอนใต้ ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงาม
ทางด้ านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยความเขียวขจีของขุนเขา
ค่า
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่
เช้ า

เที่ยง

ค่า
วันห้ า
เช้ า

อินส์ บรูค-หลังคาทองคา-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้ านเกิดโมสาร์ ท
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อกเดินทางต่อสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมือ ง
หลวงของแคว้ นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้ านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าอิน ซึ่งคาว่า
“อิ น ส์บ รู คนัน้ ” แปลว่า สะพานแห่งแม่ น ้าอิ น มี ล ักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทื อ กเขาแอลป์ ชม
หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรูค ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตเมืองเก่า สร้ างขึ ้น
โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้ นทิโรล ต่อมา
จักรพรรดิ Maximilian
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เดิ น ทางสู่ เมื อ งซาลบู ร์ ก ออสเตรี ย ซึ่งตัง้ อยู่ท างทิ ศ ใต้ ข อง
สนามบินมิ วนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมี วิวทิวทัศน์ สวยงามเป็ นเอกลักษณ์
ออสเตรี ย เนิน ภูเขาหญ้ า สลับทะเลสาบตลอดเส้ นทาง นาท่านชมเมื อ ง
ซาลส์บวร์ ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็ อค ซึง่ ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ น
อย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมื องเก่า จึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์ กตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่น ้าซาลซัค
(Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็ นบ้ านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟ
กัง อามาเดอุ ส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็ นสถานที่ ถ่ า ยท าของ The Sound of Music
ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิว๊ ดู นาท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริ เวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์
บาร็ อกที่โด่งดัง ให้ ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก นาท่านข้ ามแม่น ้าซาลส์ซคั สูย่ ่านเมืองเก่า
และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ ก ที่ตงโดดเด่
ั้
นอยูบ่ นเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนันน
้ าท่าน
ชมบ้ านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้ วอิสระให้ ท่านชมร้ านค้ าที่รายเรี ยงอยู่สองข้ างทางถนนคนเดิน
หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ ก ที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงจัตรุ ัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้ าน
เกิ ดของโมสาร์ ท ซึ่งเป็ น ส่วนที่เป็ น มรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบีย นเมื่ อ ปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็ เป็ น ปี เดียวที่ ขึ ้น
ทะเบียนให้ สว่ นที่เป็ นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี ้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่
ระลึกนับร้ อยชนิดร้ อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ ทไปหมดทังสิ
้ ้น
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ Mercure Centrale Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ฮัลล์ สตัทท์ -เชสกี ้ ครุมลอฟ
(ออสเตรีย-เชค)
บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม ออกเดิ น ทางสู่
ฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500
ปี เมื อ งที่ ตงั ้ อยู่ริม ทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกัน ว่าเป็ น เมื อ งที่ โรแมนติ กที่ สุด ใน
Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวย
ถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และ
เป็ นพื ้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่
ในภวังค์แห่งความฝัน

เที่ยง

ค่า
วันหก
เช้ า

เที่ยง

ค่า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร นาท่านเดิน ทางโดยรถโค้ ช สู่เมื อ งมรดกโลก เพชรน า้ งามแห่ง
โบฮีเมียที่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้
ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มสองฝั่งของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่
มีอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สาคัญแห่ง
หนึ่งของโลก ชมวิวทิวทัศน์ ของเมื องแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุ มลอฟ ถื อ เป็ นปราสาทที่ใหญ่ เป็ น
อันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระ ให้ ทา่ นเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ Bellevue Hotel หรื อระดับเดียวกัน
คาโรวีวารี่-บ่ อนา้ แร่ ธรรมชาติ-ปร๊ าก-ปราสาทแห่ งกรุงปร๊ าก-โบสถ์ เซนต์ ไวตัส
สะพานชาร์ ลส์ -นาฬิกาดาราศาสตร์
(เชค)
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสูเ่ มืองคาโรวีวารี่ เมืองตากอากาศแสน
สวยของสาธารณรัฐเช็ค เมื องแห่งสปาที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ คเป็ นเมื องตากอากาศที่
น่ารักมีบอ่ น ้าพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลที่ 4 นอกจากนี ้คาร์ โรวี วารี ยังได้
ชื่อว่าเป็ นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปิ นชื่อดังด้ วยไม่ว่าจะเป็ น เกอเธ่ , บีโธเฟ่ น, โชแปง ฯลฯ นาท่านชมบ่อน ้าแร่
ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นจุดสัญลักษณ์ ของเมืองนี ้ ซึ่งมีแท่นน ้าพุน ้าแร่มีอุณหภูมิตงแต่
ั ้ 30, 50, 72 องศา เซลเซียส
ให้ ได้ ลองดื่ม การดื่มน ้าแร่ ที่นี่ นันท่
้ านจะต้ องใช้ แก้ วพิเศษ เป็ นแก้ วทาจากพอร์ ซเลน ที่มีปากยื่นออกมา
เหมือนกาน ้าซึ่งเชื่อกันว่า ดีต่อระบบย่อยอาหาร นาท่านชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ
แม่น ้าเทปลา ที่ไหลผ่านใจกลางเมื องซึ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้ แก่ตวั เมืองแห่งนี ้มากยิ่งขึ ้น อิสระให้ ท่าน
เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปร๊ าก ของ สาธารณรั ฐเชค เมื อ งแห่ง
ปราสาทร้ อยยอดตังอยู
้ ่ริมสองฟากฝั่ ง แม่น ้าวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้ าง
ทาง กรุงปร๊ ากเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้ วยสองอาณาจักรโบราณ คือ
อาณาจักรโบฮี เมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปั จจุบันกรุ งปร๊ ากได้ รับการยกย่อ งให้ เป็ นมรดกโลกนาท่าน
เดินทางสู่ ปราสาทแห่ งกรุ งปร๊ าก ปราสาทที่ใหญ่ ที่สุด ในสาธารณรั ฐ เชคสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 885 โดย
เจ้ าชายบริ โวจ ปราสาทนีต้ งั ้ อยู่บนเนินเขาริ มฝั่ งแม่น ้าวัลตาวา ในอดีตเป็ นที่ ประทับ ของจักรพรรดิแห่ง
โบฮี เมี ย ปั จ จุบัน เป็ น ทาเนีย บประธานาธิ บ ดี นาท่านถ่า ยรู ป ด้ า นหน้ า โบสถ์ เซนต์ ไวตั ส วิห ารประจ า
ราชวงศ์ซงึ่ สร้ างอย่างงดงามในรู ปแบบศิ ลปะกอธิค สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็ จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.1929
นาท่านชม สะพานชาร์ ลส์ ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสะพานที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก เดินเล่นบนสะพาน
มีรูปปั น้ นักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นาท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์
โบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของกรุงปร๊ าก
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ International Prague Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
ประตูเมืองเก่ า-อิสระช้ อปปิ ้ ง
(เชค)
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านชมประตูเมืองเก่ า “Powder Gate” ขอบเขตเมือง
ในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้ างมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1338หาซื ้องานศิลปะ
จากศิลปิ นอิสระ แล้ วเชิญท่านช้ อปปิ ง้ เครื่ องแก้ วโบฮีเมียนคริ สตัลที่มีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้
ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย อาทิ มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้ านค้ าแบรนด์เนมอื่นๆ
ใน Palladium Shopping Mall สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK140
วันที่แปด
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
00.40 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่ อง
03.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK376
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*******************************
ราคา

กาหนดการเดินทาง
5-12 / 12-19

54,900

ตุลาคม

15-22 / 20-27 / 22-29 /
23-30 / 26 ต.ค. – 2 พ.ย.

55,900

พฤศจิกายน

9-16/

54,900

ธันวาคม

2-9/3-10/4-11/

55,900

อัตราค่ าบริการ
เด็ก (อายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่ านละ
เพิ่มท่ านละ

2,000 บาท
14,900 บาท

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั (ห้ องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้ น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้ าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้ บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึง่ คน
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 คนขับรถท้ องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ตามแต่ ท่านเห็นสมควร
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้ อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ชาระยอดทังหมดก่
้
อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้ จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ ้นไป คืนมัดจาทังหมด
้
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทังหมด
้
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีที่ผ้ เู ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้ น
3. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อ ท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรื อทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อ ชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้ นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดินทางต้ องมาสแกน
ลายนิว้ มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ไม่ว่า
จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชงเก้ นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้ (แบบหน้ าใหญ่ ) จานวน 2 ใบ (ฉากหลั งเป็ นสี ขาวเท่านันและมี
้
อ ายุไม่เกิ น 6
เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
4. ใบรั บรองการทางานจากบริ ษัทที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงิ น เดื อ นในปั จ จุ บั น , วัน เดื อ นปี ที่ เริ่ ม ท างานกั บ บริ ษั ท นี ้ และช่ ว งเวลาที่ ข อลางาน เพื่ อ เดิ น ทางไป
ยุโรป หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ที่ เป็ นเจ้ าของกิ จการ ขอใบทะเบียนการค้ า และหนั งสื อรั บรองที่ คัด ไว้ ไม่ เกิน 3 เดื อน พร้ อ ม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้ อนหลัง 6 เดือน
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจาหรื อออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อ แสดงให้ เห็นว่ามีฐ านะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน เมื่อกลับ
สูภ่ มู ิลาเนา **สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณี ที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางให้ กับ ผู้เดิ นทางทังหมด
้
นอกเหนือ จาก
เอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย
และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
8. กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้ องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านัน้
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อ มารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่ อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผู้เดินทาง
11. การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการ
ถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการ
ขอยื่นคาร้ องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตเพื่อให้ อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่ องวี ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติใน
นามของบริ ษัท

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริษัทไม่ มนี โยบายรับแปลเอกสาร
หากท่ านต้ องการให้ ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

