
 

  
 

เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 
มวินคิ  จตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์ ซาลบรูก์  สวนมริาเบล  หมูบ่า้นฮลัลส์ตทัท ์

อนิสบ์รคู  ปราสาทนอยชวานสไตน ์ ลเูซริน์ 
สะพานไมช้าเปล   รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ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-พระราชวงันมิเฟนบูรก์-จตัรุสัมาเรยีน   

00.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

03.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 53  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

07.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้

สนามฟตุบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่ที่

ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนตร์ุ่น ใหมท่กุรุน่ของบเีอ็มดับบลวิ อสิระทา่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึของบเีอ็ม

และมนิคิเูปอร ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่นถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงันมิเฟนบูรก์ (Nymphenburg 

Palace) เป็นวังฤดรูอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผูร้เิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรยี เจา้ชาย          



 

  
 

อเีล็คเตอรแ์หง่บาวาเรยีและเฮ็นเรยีตตา อเดลเลดแหง่ซาวอยตามแบบของสถาปนกิอากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 

1664 หลงัจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อเีลค็เตอรแ์หง่บาวาเรยี 

สว่นกลางของวังสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขับรถพาชมสถานทีส่ าคัญๆ อาท ิพระราชวังหลวงเรสซเิดน้ท ์ฯลฯ 

น าทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน ยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคญัของมวินคิ เซน่ ศาลาวา่

การเกา่  ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รูีปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เขา้สูท่ ีพั่ก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัทีส่าม เมอืงเกา่ซาลบูรก์-สวนมริาเบล-บา้นเกดิโมสารท์         (เยอรมนั-ออสเตรยี) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลบูรก์ ประเทศออสเตรยี 

ระหวา่งทางมวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณอ์อสเตรยี เนนิภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชม 

สวนมริาเบล ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของ The Sound of 

Music ภาพยนตเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลวิูด๊ จากนัน้น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์ัคสูย่า่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบันทกึภาพ

ปราสาทโฮเฮน็ซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเกา่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่น ชมเมอืงเกา่ซาลบูรก์ ทีม่ชี ือ่เสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 

ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วรก์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และม ีอาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์ น าทา่นถ่ายรูป 

บา้นเลขที ่9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ วลูฟ์กัง อามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart)  อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิ Geteidegasse หรอืจะแวะ

สักการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืง ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบยีนเมือ่

ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนีดู้ๆ  อะไรกโ็มสารท์ไปหมด 

เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสารท์ไปหมดทัง้ส ิน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ีพั่ก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรอื         

ระดับเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ ฮลัลส์ตทัท-์อนิสบ์รคู-หลงัคาทองค า       (ออสเตรยี) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดนิทางสูเ่มอืง

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 

ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี

สวยงามราวกับภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน 

Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวย

ถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และ

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่

ในภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดนิทางสูเ่มอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิซึง่ค าวา่ “อนิสบ์รูคนัน้” แปลวา่ 

สะพานแหง่แมน่ ้าอนิมลีักษณะแคบๆ แทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณส์ าคัญของเมอืงอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 

ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 



 

  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เขา้สูท่ ีพั่ก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัทีห่า้ ฟุสเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน ์          ออสเตรยี-เยอรมน ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสู ่เมอืง

ฟุสเซน่ (Füssen) เมอืงชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้อยู ่        สดุถนน

สายโรแมนตกิเคยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมันทีใ่ชเ้มอืง

นี้เป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณเมอืง

ทีต่ัง้อยูท่างแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องเยอรมนี ตดิชายแดน

ออสเตรยีมคีวามงดงาม            ทางดา้นทัศนียภาพอนัเป็นที่

กลา่วถงึชมทวิทศัน์รมิสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจี

ของขนุเขา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ซึง่เป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขา 

สรา้งในสมัยพระเจา้ลดุวกิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของ

โลก ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลัทเป็นปราสาท

หลังใหญส่ขีาวตัง้อยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพรทีซ่ ึง่มสีสีันแปลกแปลงแตกตา่งไปในแตล่ะฤดกูาลได ้ปราสาทหลังนี้

เพิง่ไดรั้บขนานนามวา่ นอยชวานสไตน ์ก็เพยีงภายหลงัจากที ่กษัตรยิล์ดุวกิที ่2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  

เทีย่วชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสริต์ แมก้ระท่ัง

ราชาการต์นูอยา่ง วอลท์ดสินยี ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนยิายอันเปรยีบเสมอืน

สัญลกัษณ์ของดสินียแ์ลนด ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เขา้สูท่ ีพั่ก  ณ Euro Park Hotel หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัทีห่ก ลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ-สะพานไมช้าเปล-สนามบนิซรูคิ   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสู่

เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) อดตีหัวเมอืงโบราณของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามวา่หลงัคา

แหง่ทวปียโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์ แลว้ก็ยังมภีเูขา

ใหญน่อ้ยสลับกับป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยูต่ามเนนิเขาและไหล่

เขาสลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ 

อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  น าทา่นถ่ายรูปกับ

สะพานไมช้าเปล หรอืสะพานวหิาร(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก มอีายุ

หลายรอ้ยปีเป็นสญัลักษณแ์ละประวัตศิาสตรข์องเมอืงลเูซริน์เลยทเีดยีวสะพานวหิารนี้เป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมงุ

หลังคาแบบโบราณเชือ่มตอ่ไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า จ่ัวแตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัต ิ

ความเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปี แตน่่าเสยีดายทีปั่จจบัุนสะพานไมน้ี้

ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมากตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหมเ่กอืบหมด น าทา่นชมรปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็น

อนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง ทีหั่วของสงิโตจะมโีลห่ ์ซ ึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของ สวติเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรยี์

รูปสงิโตแหง่นีอ้อกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดย

สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ีที ่เสยีชวีติในประเทศฝร่ังเศส 



 

  
 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกันพระราชวังในครัง้ปฏวัิตใิหญส่มัยพระเจา้หลยุสท์ี ่16สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน  ์เที่ยวบนิที่ EK 86 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ 

 

07.10 น.  เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 372          

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

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

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิาร  

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

  พกัเดีย่ว     เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทัวรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวรแ์ลว้ทางบรษัิทถอืวา่ทา่น รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ทีพั่ก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พัก ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้

พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิัยตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

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

 หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

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 



 

  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ทา่น ทางสถานทูตจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทุกกรณี 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมต่อ/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี 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 

  

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่หรือวันเดนิทาง ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

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

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน เกบ็เงนิมัดจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-24 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วี

ซา่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิหรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสัิย และไมรั่บผดิชอบใดๆ  

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท  

จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถ

สือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 

LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพ่กัในยโุรปสว่นใหญ่ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภมูปิระเทศทีม่อีากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) 

อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ ึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 



 

  
 

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทูตมคีวามตา่งกนัและ

อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ย ืน่วซีา่) 

1. พาสปอรต์ ทียั่งไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบตุ าแหน่งและอัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจบัุน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรปหลงัจากนัน้จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลังครบก าหนด 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถุประสงคห์รอืใบเสยี

ภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบัุน) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอและมจี านวนไมต่ า่

กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนาสถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับ มาท างานของทา่น โดย

ระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตัวจรงิ) เทา่นัน้ 

9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกี ทา่น

หนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นี้บรษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กัน 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

สถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

12. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯทาง

บรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบโุดยทัง้หมด 

13.     การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถงึสามารถ    

         ด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 

 

 


