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มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน – ฮลัลสตทัท – ซาลสบรูก
เชสกี ้ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – บูดาเปสต

พเิศษ!! ลองเรอืชมแมน้าํดานบู

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ
17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับ

พรอมอํานวยความสะดวก
21.25 น.     ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
วนัทีส่อง ดูไบ  - มวินคิ – มาเรยีนพลทัซ - ปราสาทนอยชวานสไตน
00.50 น.   แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
04.00 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK53 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเคร่ือง)
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08.35 น. เดินทางถึง สนามบนิมวินิค ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกที่ เมืองมิวนิค
(Munich) เมืองเปาหมายท่ีนักทองเท่ียวใหความนิยมมาก เพราะถือเปนศูนยรวมความนาสนใจ ความสวยงามของ
ศิลปะ โบราณสถาน สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรที่สําคัญครบถวนทุกดาน เท่ียวชมถายภาพจัตุรัสกลางใจ
เมือง มาเรยีนพลสัซ (Marienplatz) ในเขตเมืองเกาท่ีเปนเหมือนจุดเร่ิมตนของการทําความรูจักกับมิวนิค ปจจุบัน
ใชเปนสถานท่ีสําหรับงานพิธีตางๆ ท่ีสําคัญของเมือง ท่ีบริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซน้ีเองท่ีเราจะไดเห็น ศาลาวาการ
ใหม (New Town Hall) ท่ีไดใชทําการแทนศาลาวาการเกาต้ังแตป 1874 เห็นไดงายดวยหอคอยแหลมสูงและการ
ออกแบบและตกแตงอยางประณีตไมแพปราสาทหรือพระราชวัง บริเวณใกลกันน้ันเปน ศาลาวาการเกา (Old Town
Hall) อาคารสีขาวสะอาดหลังน้ีเปนศาลาวาการของเมืองมิวนิคมาต้ังแตป 1310 แมจะผานมากวา 700 ป แตก็ยัง
สวยและสงาดวยศิลปะสไตลโกธิค นําทานเดินทางตอสูเมือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) หมูบานเกาแกท่ี
ตั้งอยูในเขตเมืองเกาของเมืองชวานเกา

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําคณะเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein) สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองวาสวยงามมากที่สุดอีก
แหงของโลก ซ่ึงเปนความใฝฝนของนักทองเท่ียวทุกคนท่ีมามิวนิค และ
ก็มีไมนอยที่ต้ังใจมามิวนิคเพื่อมาเยือนปราสาทแหงนี้โดยเฉพาะ นอย
ชวานชไตนต้ังอยูในแถบเทือกเขาแอลป และก็ต้ังอยูบนเชิงผาสูงกวา
200 เมตร ที่สําคัญคือยังเปนตนแบบปราสาทเทพนิยายของวอล
ดีสนยีดวย โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แลว “neu” คือ
“new” หมายถึง “ใหม” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส”
สวน “stein” ก็คือ “stone” หมายถึง “หิน” รวมแลวน่ีคือปราสาท
หงสหลังใหมที่สวยงามมากจริงๆ

 เยน็  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร
 นาํทานเขาสูทีพ่กั ณ โรงแรม Europark Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั

วนัท่ีสาม  ฮลัลสตัทท – ซาลสบูรก – สวนมริาเบล – บานเกิดโมสารท
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เมืองมรดกโลกเกาแกอายุกวา 4,000 ป และก็มี
ความเจริญรุงเรืองเกิดข้ึนมากในชวงประมาณเกือบพันปท่ีผานมา เมืองน้ีสวยและมีเอกลักษณสําคัญอยูท่ีการเปน
เมืองติดทะเลสาบและรายลอมดวยภูเขาสูง มีความสวยงามของทัศนียภาพราวกับภาพวาดและก็เปนท่ีสุดของการมี
บรรยากาศท่ีโรแมนติก ฉายาท่ีบงบอกถึงความสวยงามลํ้าคาของฮัลลส
ตัททก็คือ “ไขมุกแหงออสเตรีย” และสุดทายก็ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรโดยองคการยูเนสโกในป
1997 นักทองเท่ียวสามารถเท่ียวชมความสวยงามของเมืองฮัลลสตัทท
เดินเลนถายภาพ ชมโบสถประจําเมือง ถายรูปสวยๆ ที่ เซ็นทรัลสแควร
(Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูปปนโฮ
ล่ีทรินิต้ี เปนเปนสถานท่ีจัดงานเทศกาลตางๆ ดวย ชม โบสถพาริช
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(Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบแหงน้ีมีอายุกวา 500 ปแลวแตก็เปนไฮไลทสวยๆ ของเมืองท่ีพลาดไมได
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ออกเดินทางตอสู ซาลสบูรก เมืองใหญอันดับ 4 ของออสเตรียที่แสนจะโรแมนติก ทั้งยังเต็มไปดวยความสวยงาม
และคลาสสิก ความอลังการทางประวัติศาสตรทําใหซาลสบูรกไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเม่ือป 1996 ซาลซ
บูรกมีความสวยงามของแนว “แมนํ้าซาลซแซค” (Salzach River) สีเขียวมรกตไหลผานซึ่งถือเปนแมนํ้าสายหลัก
ของออสเตรียท่ีไหลผานไปจนถึงเยอรมนี นําทานถายภาพ สวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนสวยที่มีช่ือเสียง
แหงน้ีเปนสวนหน่ึงของ พระราชวังมิราเบล (Mirabell Palace) แมจะเปนสวนเกาแกต้ังแตป 1690 แตก็ยังคงความ
สวยงามและเสนหของสวนสไตลบารอก แวะถายภาพ บานเกิดโมสารท นักประพันธชื่อกองโลก บานหลังนี้ตั้งอยูบน
ถนนเกไทรยเดอกาสเซอ (Getreidegasse) ถนนยานการคาสําคัญของเมืองท่ีเคยพลุกพลานไปดวยผูคนท่ีตางก็
หอบเอาสินคาของตัวเองมาแลกเปล่ียนซื้อขายกัน ปจจุบันยานน้ีก็ยังพลุกพลานไปดวยผูคนเชนเดิม เพราะถนนเก
ไทรยเดอกาสเซอเปนถนนสายชอปปงช่ือดังเปนอีกแหลงขอปปงท่ีขาชอปพลาดไมได

เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
  นาํทานเขาสูที่พัก Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein หรอืระดบัเดยีวกนั

วันที่สี ่  เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
         นาํทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ที่ถูกลอมดวยแมนํ้าวัลตาวาโดยมีอดีตเปน

ท่ีต้ังชุมชนเกาแกและตกทอดใหเห็นหลักฐานเปนอาคารหลายรอยหลังท่ีสรางกันมาต้ังแตชวงยุคกลาง เชสก้ี ครุ
มลอฟ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกดานการวางผังเมืองจากยูเนสโกไปเม่ือป 1992

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานถายรปูบริเวณ ปราสาทครมุลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่สรางขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 และก็
เคยเปนสมบัติของขุนนางใน 3 ตระกูล ปจจุบันตกเปนสมบัติของ
รัฐบาลสาธารณรัฐเ ช็กเปน ท่ี เรียบรอย ดานบนยอดหอคอย
ปราสาทเปนจุดชมวิวท่ีสวยมากจุดหน่ึงเลย จะไดเห็นสภาพเมืองเชส
ก้ี ครุมลอฟไดชัดเจนข้ึน ท้ังแมน้ําวัลตาวาลอมคดเคี้ยวเปนรูปตัว
เอส (S) ตัวเมืองมีอาคารและปราสาทปะปนสลับกันไปมา ละลานตาไป
ดวยสีสมอิฐของหลังคาท่ัวเมืองน้ันงดงามอยางท่ีสุด อิสระใหทาน
เดินเลนถายภาพ เลือกซื้อของที่ระลึกไปกับรานคามากมายตามซอก
ซอยในเมือง กอนจะไดเวลาเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปท่ีเมือง ปราก (Prague)

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

วันทีห่า  ปราก – ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตวิตัส – วิหารเซนตจอรจ – เวียนนา
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกทามกลางหมูปราสาทเกาอายุเกินพันปซึ่งโดดเดนดวย
ศิลปะโกธิกและมีอยู เยอะมากจนทําใหปรากไดฉายาวาเปน “เมืองแหง
ปราสาทรอยยอด” ไดชมรองรอยของอารยธรรมในยุคท่ีอาณาจักร
โบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง ชม ปราสาทปราก (Prague
Castle) สรางขึ้นตั้งแตป 885 ใหญและอลังการมาก ปจจุบันใชเปนสถานที่
ทํางานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเช็กและเปนพิพิธภัณฑจัดแสดง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในบริเวณปราสาทยังเปนท่ีต้ังของ
มหาวหิารเซนตไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกท่ีถือไดวาใหญท่ีสุด
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และสําคัญท่ีสุดของประเทศ จุดเดนคือหอคอยหลักท่ีสูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคูท่ีดานหนาก็สูงถึง 82 เมตร
นําทานเดินตอไปยัง สะพานชารลส (Charles Bridge) อีกหน่ึงจุดหมายของเราน้ันโดดเดนไปดวยรูปปนนักบุญเรียง
ตลอดความยาวของสะพาน และเปนส่ิงกอสรางช้ินสําคัญที่ช้ีใหคนยุคปจจุบันเห็นไดถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ
จักรพรรดิชารลสที ่4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะไดเห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร (Town Hall Clock) ซ่ึงคอยทํา
หนาท่ีบอกเวลาใหกับชาวเมืองทุกว่ีวัน หอนาฬิกาดาราศาสตรถูกสรางข้ึนในป 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาท่ีคอย
บอกเวลาแลวตัวเรือนสีฟายังมีรูปปนนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทร แสดง
เดือนปจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบช่ัวโมงจะมี เสียงระฆังดังพรอมกับรูปปน 12 สาวกของพระเยซูคริสตท่ีพากัน
เดินขบวนกันอยูหลังชองหนาปด

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เดินทางตอไปยัง เวยีนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย เมืองที่ทั้งนาอยูและนาเที่ยวดวยการเปนดินแดนที่มากดวย
คุณภาพของสภาพบานเมืองและคุณภาพชีวิตประชากรในเมืองหลวงของประเทศ และสําหรับนักทองเท่ียวอยางเรา
เวียนนาเลอคาเสมือนราชินีแหงยุโรปอยางท่ีใครๆ วากันไวจริงๆ สวยทุกมุมมอง

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน

วนัท่ีหก เวยีนนา – พระราชวังฮอฟเบริก–อนุสาวรยีจกัรพรรดิมาเรยี เทเรซา- ปารนดอฟ เอาเล็ต – บดูาเปสต
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เท่ียวชมเมืองเวียนนาที่ประกอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแกอันงดงาม นําทานผานชม โรงละครโอเปราท่ี
สรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-1869, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1873-1883 เคยถูกใชเปนท่ีทําการ
ของสภาจักรวรรดิ ออสโตร-ฮังกาเรียนมากอนจักรวรรดิลมสลาย แวะถายภาพ พระราชวงั ฮอฟเบิรก (Hofburg
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารท่ีเคยเปนท่ีประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษท่ี 20 นําทานถายภาพ อนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ซ่ึงเปนราชินีท่ีทําใหออสเตรียมีความ
เจริญรุงเรืองมากท่ีสุดในยุคท่ีทานข้ึนครองราชย  จากน้ันนําทานออกเดินทางตอไปยัง ปารนดอฟ (Parndof)
**อิสระอาหารกลางวันเพื่อการชอปปงแบบเต็มที่ ณ เอาทเลทแมคอาเธอร เกลน ปารนดอฟ (McArthur Glen
Outlet Parndof) เอาทเลทท่ีเนนแบรนดเนมในราคาสุดพิเศษ และก็มีแบรนดเนมมากมายใหชอปกันท้ังวัน เชน Gucci
Burberry, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Guess, Lacoste, Diesel และอกีมากมาย
ออกเดินทางสูเมือง บดูาเปสต ประเทศฮงัการี

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn by Radisson Budapest หรือระดับเดียวกัน

วนัท่ีเจ็ด บดูาเปสต – สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ – ปราสาทบูดา – ลองเรอืแมน้าํดานูบ
เชา        รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เท่ียวชม บูดาเปสต เมืองหลวงของฮังการีและเมืองช่ือดังอีกแหงของยุโรป ศูนยกลางทางวัฒนธรรมและการเมือง
ของประเทศท่ีมีอายุมากวารอยปแลว แวะชมและถายรูปกับหน่ึงในสะพานท่ีสวยงามของเมืองบูดาเปสต สะพานเชน
(Chain Bridge) สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางข้ึนเหนือแมนํ้าดานูบ และก็เปนสะพานท่ีสวยงามนาชมนามองไมวาจะ
เปนกลางวันหรือกลางคืน มีความยาวถึง 375 เมตร มีรูปสลักสิงโตแทนการเฝาอารักขาสะพานไวท้ังสองฝงของ
สะพาน จากสะพานท่ีเกาที่สุดเราขามไปชมสะพานท่ีใหมท่ีสุดของเมืองบูดาเปสตกันท่ี สะพานอลิซาเบธ (Elisabeth
Bridge) เปนสะพานแขวนขนาด 6 เลน มีความยาว 290 เมตร จุดเดนคือท่ีปลายสะพานดานบูดาจะมีรูปปนบรอนซ
ของราชินีอลิซาเบธแหงบาวาเรียตั้งอยู พิเศษ ลองเรือชมแมน้ําดานูบแบบสวนตัว โดยจะลองไปตามแมน้ําสายใหญ
ชมอาคารบานเรือนสถาปตยกรรมริมสองฝงแมนํ้า เราจะไดเห็นทั้งวิวสวยๆ โดยเฉพาะ สะพานเชนและ อาคาร
รัฐสภาแหงฮังการี (Hungary Parliament) ที่ไดช่ือวาเปนอาคารรัฐสภาท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 2 ของโลก ทันทีท่ี



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

เห็นบอกไดเลยวานี่คืออาคารรัฐสภาท่ีสวยที่สุดเทาท่ีเคยสัมผัสมา รูปแบบนั้นโดดเดนเพราะออกแบบสรางดวย
สถาปตยกรรมแบบนีโอโกธิก และมีจํานวนหองมากถึง 700 หองเลยทีเดียว

 ไดเวลาอนัสมควรนาํทกุทานเดินทางสูสนามบนิ เดินทางกลับประเทศไทย
16.00 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK112 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
23.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
วันที่แปดดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมูิ
02.50 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************
อัตราคาบริการ

เดก็ (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท

 อัตรานี้รวม
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี

วนัเดินทาง ราคา

มถินุายน
5-12/ 12-19 /19-26  มิ.ย.

26 มิ.ย. –3 ก.ค. 39,900.-

กรกฎาคม

3-10  ก.ค.

11-18  /12-19 / 24-31 ก.ค.
25 ก.ค.-1 ส.ค. 44,900.-

สิงหาคม
7-14 /8-15 /10-17 ส.ค.

21-28 ส.ค.

41,900.-กันยายน 4-11 / 11-18 ก.ย.

ตุลาคม

2-9 /3-10 ต.ค.

8-15 /9-16 /10-17 /13-20 /16-23 /17-24
18-25 /20-27 /21-28 /23-30 ต.ค.

42,900.-
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✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกาํหนดให 30 กโิลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน ( 12 ยูโร / ทาน )
✗ คาทิปหวัหนาทัวรไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รปูถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน

3.2 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
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3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรบัรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให
ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อ
แสดงใหเหน็วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวนั**
7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-
6 แลว ทางบรษัิทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน
โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทานน
9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดนิทางไปกบับดิา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร  **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยนวีซาได
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** ทางบรษิัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมคีาใชจายเพิม่เตมิใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์นืวซี่า ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................

ชอื-นามสกุล (เดมิ) .......................................................................................................................................

ทอียู.่...............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยา่ร้าง ¨ แยกกนัอยู่

เลขทพีาสปอร์ต................................................... วนัหมดอาย.ุ.....................................................................

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................

สถานททีาํงาน..............................................................................................................................................

ทอียูส่ถานททีาํงาน.......................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................

การเดนิทางในครงันีท่านออกค่าใขจ่้ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................

ชอืผูอ้อกค่าใชจ่้าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรอืไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนวิมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซีา่เพอืใหเ้จา้หน้าทตีรวจสอบ **


