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วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารขาออก ช ั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมเิรตส์ 

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK373 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  

วนัท่ีสอง  ดูไบ-มวินิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มวินิค    (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   

03.20 น. เดินทางสู่เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 53 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน  

07.10 น. ถึงสนามบินเมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองเรียบรอ้ยแลว้ เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น 

เมืองชนบทเล็กๆ ที่ ตัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนัที่ ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ย

สินคา้และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณเมืองที่ ตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี  ติดชายแดนออสเตรียมีความ

งดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่ กลา่วถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่ เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา  

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EK005 GER CZECH 8DOCT17-EK-W35 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทือกเขา 

สรา้งในสมยัพระเจา้ลุดวิกที่  2 แห่งบาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่ งดงามมากที่ สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก 

ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญ่

สีขาวตั้งอยูก่ลางป่าเขาล า เนาไพรที่ ซึ่ งมีสีสันแปลกแปลงแตกตา่งไปในแตล่ะฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเ พ่ิงไดร้ับขนาน

นามวา่ นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากที่  กษัตริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เที่ ยวชมหอ้งตา่งๆ 

อาทิ ห ้องท รงงาน , ห ้อ งบรรทม, ห ้องฮอลล์ที่ ใชใ้นการ แสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระท ั่งร าชาการ์ตูน

อยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย ์

แลนด ์น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองมิวนิค 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Mercure Munchen Neuperlach Sud Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม  สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-จตุัรสัมาเรียน-โรเธนบวรก์ แห่งเทาเบอร-์นูเรมเบิรก์

            (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ์ อารีน่า  น าทา่น

ผา่นชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่ มิวนิคไดร้ับเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพเม่ื อปี ค.ศ. 1972 น าทา่นเดินทางสู่ BMW WELT 

อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ที่ ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ์่น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่น

เลือกซ้ือของที่ ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ น าทา่นสู่บริเวณ จัตุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที่ มีสถาปัตยกรรมอนัเป็น

สัญลกัษณ์ที่ ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาว่าการเกา่ ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที่ มีรูปแบบคลา้ย

หัวหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าทา่นเดินทางสู่เมอืงโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร  ์Rothenburg obder 

Tauber ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์ของเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขา้ สู่เขตเมืองเก่า ซึ่ งเป็น

ศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองด ัง้เดิม บง่บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ ท  าการคา้ไวน์, โค

, กระบือและขนสัตว ์ที่ มีมาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นที่ ตัง้ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเ์ซนตจ์า

คอบ อิสระใหท้า่นมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือเลือก

ซ้ือสินคา้ตา่งๆ ที่ ผลิตในเมืองน้ีน าทา่นเดินทางสู่ เมอืงนูเรมเบิรก์ ผา่นชมวิวทิวทศัน์อนังดงาม เมืองเกา่แกน่ ้อยใหญ่ที่

เต็มไปดว้ยปราสาท วงั โบสถ ์จนกระท ั่งถึง เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ ตัง้อยูใ่นรัฐบาวาเรีย อนัมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 

900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอนัศกัดิ์ สิทธ์ิในสมยัสงครามโลกครั้งที่ สอง ซึ่ งอดีตเป็นศูนยป์ระชุมหลักของ

พรรคนาซี  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Noris Nurnberg Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี  ไลป์ซิก-เมอืงเก่าของเมอืงไลป์ซิก       (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมอืงไลป์ซิก (Leipzig) เมืองส าคญัที่ ชาวเยอรมนัเรียกกนั

วา่ เมอืงแห่งวีรบุรุษ ไลป์ซิกไดช่ื้อน้ีมาเน่ืองจากประชากรในเมืองมีส่วนร่วมที่ ส าคญัในการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

จนน าไปสู่การรวมเยอรมนัในปี 1989 ดว้ยการออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพ่ือตอ่ตา้นการปกครองระบอบการปกครอง

แบบคอมมิวนิสตท์ี่ มีสหภาพโซเวียตหนุนหลงัอีกท ั้ง “โยฮ ันน์ วลูฟ์ก ัง วนั เกอเธ”่ นักประพนัธผู์มี้ช่ือเสียงชาวเยอรมนัย ัง

เคยยกย ่องเมืองไลป์ซิกว่าเป็น “ปารีสน้อย” เน่ืองจากเป็นเมืองที่ สวยงามหน่ึ งในเมืองศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของ

ยุโรปสมยักลางอีกดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชมยา่นเมอืงเก่าของเมอืงไลป์ชิก เมืองศูนยก์ลางการคา้สมยัโบราณ 

เป็นที่ ชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากท ั่วสารทิศ เป็นแหลง่รวมสินคา้อยา่งดีเลิศ ท  าใหเ้มืองไล ป์ซิกมีความ
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หรูหราโออ่า่ และเป็นเมืองที่ ร ่ ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญล่ว้นอยูใ่น ยุคบาร็อค โดยผสมผสานเขา้กับ

ศตวรรษที่  21 ไดอ้ยา่งลงตวั 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ NH Leipzig Messe Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  McArthurGlen Designer Outlet-เบอรล์ิน-อนุสรณ์สถานก าแพงเบอรล์ิน-เช็คพอยทช์ารล์ี 

   เบอรล์ินโดม-ประตูบรนัเดนบรูก        (เยอรมนี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ให ้

เวลากบัทา่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงส้ินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, FOSSIL, HUGO BOSS ,LEVI’S, 

MANGO, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, MICHAEL KORS, DIESEL MEXX 

,SAMSONITE, SKECHERS, SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือ

ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง น าทา่นสู่กรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนั หน่ึงในศูนยก์ลางที่ มีอิทธิพลที่ สุดของ

ยุโรป ในดา้นการเมือง วฒันธรรม ส่ือสารมวลชน และวิทยาการ น าท ่านชมอนุสรณ์สถานก าแพงเบอรล์ิน  (The 

Berlin Wall)  เขา้สู่ อีสต์-ไซด-์แกลลอร่ี ที่ ทิ้ งร่องรอยของก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที่ เกิดจากการพลดัพรากของ

เหตุการณ์วนัที่  13 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสรา้งก าแพงที่ มีความยาวกวา่ 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถา่ยทอดเป็น

ภาพวาดที่ เกิดจากศิลปินกวา่ 118 ทา่นบนซากก าแพงกวา่ 1,200 หลา ที่ จะบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆแทนค  าพูดที่ ไดร้ับการ

ยกยอ่งว่าเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะที่ ยาวที่ สุดในโลก น าทา่นชมเช็คพอยทช์าร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่ งเป็นเขต

พรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย จากนั้นไปชม เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ี่ ใหญท่ี่ สุดใน

เยอรมนี สร ้างใน ระหว่าง ปี 1894 -1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเ รอเนสซองส์ น า ท ่านถ ่าย รูปบริเวณ              

ประตูบนัเดนบรูก (Brandenburg) ประตูสัญลักษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด ่น

ตระหงา่น และพลาดไมไ่ดก้บัการถา่ยรูปกบัอาคารไรชส์ตทัด ์อาคารที่ ใชเ้ป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งข้ึนดว้ยศิลปะอิ

ตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งน้ีถูกใชม้าตัง้แตค่รั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ City Berlin East Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  เดรสเดน-โบสถพ์ระแมม่ารี-ปรา๊ก-ประตูเมอืงเก่า    (เยอรมนั-เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางตอ่สู่เมอืงเดรสเดน ไดร้ับสมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซ์

แห่งแม่น ้าเอลเบ”้ วา่กนัวา่เป็นเมืองที่ สวยงามที่ สุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดก้ลบัมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวง

ของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึงในปี ค.ศ.1990 หลงัจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะข้ึนมาใหมอ่ยา่งมีขัน้ตอนอนัสืบ

เน่ืองมาจากผลแห่งการท  าลายลา้งของสงครามโลกครั้งที่ สอง น าทา่นเที่ ยวชมเมืองเดรสเดน ชมโบสถพ์ระแมม่ารี อดีต

ฐานรากของเมืองที่ วางไวต้ัง้แตส่มยักลางศตวรรษที่  11 ที่ ทิ้งร่องรอยของการท  าลายลา้งในสมัยสงครามโลกที่ ก  าลงัไดร้ับ

การบูรณะอยา่งเร่งดว่น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นเดินทางสู่กรุงปรา๊ก ของสาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอด

ตัง้อยูริ่มสองฟากฝั่ง แมน่ ้าวลัตาวา ผา่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติที่ แสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวง

และเมืองใหญท่ี่ สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจกัรโมรา

เวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก น าทา่นชมประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน

สมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่ สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปิน

อิสระ แลว้เชิญทา่นชอ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้โบฮีเมียนคริสตลัที่ มีช่ือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงใน

หา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั อาทิ มาร์คแอนดส์เปนเซอร์ หรือรา้นคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆใน Palladium Shopping Mall 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Duo Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก-โบสถเ์ซนตไ์วตสั-สะพานชารล์ส-์นาฬิกาดาราศาสตร ์  (เชค) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ ใหญท่ี่ สุดใน

สาธารณรัฐเชคสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้าวลัตาวา ในอดีตเป็นที่

ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท  าเนียบประธานาธิบดี  น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ โบสถเ์ซนตไ์วตสั วิหาร

ประจ าราชวงศ ์ซึ่ งสรา้งอยา่งงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรา้งข้ึนในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 น า

ทา่นชม สะพานชารล์ส ์ที่ ไดร้ับการยกยอ่งว่าเป็นสะพานที่ สวยที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเลน่บนสะพาน มีรูปป้ัน

นักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าทา่นไปชม นาฬิกาดาราศาสตร ์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคูบ่า้นคูเ่มือง

ของกรุงปร๊าก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

15.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์  เที่ ยวบินที่  EK140 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด  ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก-โบสถเ์ซนตไ์วตสั-สะพานชารล์ส-์นาฬิกาดาราศาสตร ์  (เชค) 

00.50 น. เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน เอมเิรตสเ์ท่ียวบินท่ี EK376 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

อตัราค่าบริการ  

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิเรตส์ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถที่ ช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ที่ พกัตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ่ากวา่ 12ปี  

(ไมใ่ชเ้ตียง) 
พกัเด่ียว 

กรกฎาคม 7-14 / 8-15 / 9-16 ก.ค. 60   

45,900 

 

43,900 

 

 

10,000 

 
ตุลาคม 10-17 ส.ค. 60 
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 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 2,000,000/500,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ ทางบริษัทฯ จดัให ้  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ยูโร/วนั/คน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ (2 ยูโร/วนั/คน) 

 หวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาทต่อวนั อาทิเช่น 100x6 = 600 บาท/คน 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

 หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยที่ จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่น

ออกเดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่ เกิด เหตุจ  าเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค  านึงถึงผลประโยชน์ 

และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่ จะเรียกรอ้งเงินคืน 

ในกรณีที่ ทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบต่อค ่าใชจ้า่ยที่ เกิด ข้ึนและจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ที่ ท ่านช าระมาแลว้ หากท ่านถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศ อนัเน่ืองจากการกระท  าที่ ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพื่อท าการสแกนลายน้ิวมอื ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัท ัง้ 2 

รูป) 
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3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท  างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่

ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท  างานของทา่น 

โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายด ว้ย 

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่ เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยที่ บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก 

ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา

รับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  ารอ้งใหมก่็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ ไดร้ะบุโดยท ัง้หมด  


