ออสเตรีย สโลวีเนี ย โครเอเชีย 7 วัน
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ

วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
23.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
วันที่สอง
ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้ งถนนคาร์ทเนอร์
(ยูเออี-ออสเตรีย)
02.25 น. ออกเดิ น ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

08.55 น. เดินทางสู เ่ มืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 127 (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้น
นาท่านเดิ น ทางสู ่กรุ งเวียนนา เมื องหลวงของประเทศออสเตรี ย เป็ นศู นย์ก ลางแห่งความเจริ ญ จากอดีตกาลมาสู ่
ปัจจุบนั เป็ นเมื องประวัติศาสตร์ซ่ ึงราชวงศ์ฮบั ส์บวร์กเป็ นราชวงศ์ท่ ีมีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็ นเมื อง
ที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็ นเมืองที่ม่งั คั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าบริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเข้า ชม
พระราชวังเชิ นบรุนน์ ตัง้ อยูใ่ นกรุ งเวียนนาประเทศออสเตรี ย ใน
อดี ต เป็ นที่ ประทับ ของจัก รพรรดิ แ ห่ ง ราชวงศ์ฮ ับ ส์ บู ร์ ก ตั้ง แต่
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 18 จนถึ ง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann
Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็ น
สถานที่รวบรวมผลงานทางศิ ลปะการตกแต่งชัน้ เยี่ยมจานวนมาก
ภายในอุทยานเคยเป็ นที่ตงั้ ของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่ อ พ.ศ.
2295 ปัจจุบนั ได้รับการประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มี ช่ ื อเสี ยงมากในกรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย หลังจากนั้น นาท่านสู ่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner
Strasse) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึ่ งท่านสามารถใช้เวลาเดิ นชมสิ นค้านานาชนิ ดหรื อชมความงามของโบสถ์
เซนต์สตีเฟ่ น ในศิลปะแบบโกธิ ค ใจกลางเมื องหรื ออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กที่มีช่ ื อเสียง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Arion Cityhotel Vienna หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เวียนนา-พระราชวังฮับส์บรู ก์ -อนุสาวรียจ์ กั รพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET
PARNDORF-กราซ
(ออสเตรีย)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังฮับส์บูรก์ (Hofburg Palace)
ซึ่ งเป็ นกลุม่ อาคารที่เคยเป็ นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์ก มาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 จนถึ งต้นคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 20, น าท่า นถ่า ยรู ปกับ อนุ ส าวรี ย ์จ ัก รพรรดิ นี มาเรี ย เทเรซ่ า
ด้านหน้าของอาคารพิ พิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ ซึ่ งเป็ นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามยิ่ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet
in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY,
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE,
OAKLEY, DIESEL และอื่ นๆอีกมากมาย
กลางวัน **อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน**

คา่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

คา่
วันที่หา้
เช้า

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ่เมืองกราซ (Graz) เมื องมรดกโลกของออสเตรี ย ถื อเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับสองของ
ออสเตรี ย เมื องการศึ กษาที่มีมหาวิ ทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิ ทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุดก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 1585 ชื่ อเมื อง
"กราซ" หมายถึ ง "ปราสาทน้อย" ในอดีต เนื่ องจากเป็ นเมื องหน้าด่านทางใต้ จึ งต้อง ทาสงครามกับกองทัพเติ ร์ก
ตัวเมื องเก่าได้รับการอนุ รักษ์ให้เป็ นเมื องมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลื อกให้
เป็ นเมื อ งหลวงด้า นวัฒ นธรรมของยุ โรป นอกจากนั้ น เมื อ งแห่ง นี้ ยัง เป็ นเมื อ งเกิ ด ของพระเอกฮอลลี วู ด้ ชื่ อดัง
อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็ กเกอร์ อีกด้วย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Ramada Graz หรื อระดับเดียวกัน
กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจาเมือง-ลุบเบลียนา-จัตุรสั กลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร
(ออสเตรีย-สโลวีเนี ย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมเขตเมื องเก่า (Old Town) ซึ่ งเป็ นเขตเมื องเก่าดัง้ เดิ ม
ที่ตงั้ มานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมื องเก่าคื อพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเลี้ยง
วิ ถีชีวิตผูค้ นด้วยท่วงทานองแห่งศิ ลปะ และวัฒนธรรม แม้วา่ ทางด้านการเมื องกราซจะเฟื่ องฟูอยูเ่ พียงช่วงสัน้ ๆ ก็ตาม
ทอดตัว อยู ่เชิ ง เขาชลอสแบร์ ก พร้อ มชมหอนาฬิ ก าประจ าเมื อ ง (Schlossberg clock tower) ที่ มี ช่ ื อเสี ย แห่ ง
เมื อง กราซเป็ นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทัง้ โกธิ ค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุค และ
ยุคยูเกนดัชทิ ล(อาร์ตนู โว) จากนั้นมี เวลาให้ทา่ นได้เดิ นเที่ยวชมย่านการค้าที่จาหน่ายสิ นค้าราคาถู กกว่าที่เวียนนา
หรื อเพลิดเพลินกับเมื องที่ตงั้ อยูร่ ิ มแม่น้าอันสวยงาม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งลุ บ เบลี ย นา (Ljubljana) เมื องหลวงของ
ประเทศสโลวีเนี ยและเป็ นเมื องที่ใหญ่ท่ ีสุดใน สโลวีเนี ย แม้จะเป็ นเมื องที่เล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรี ยบง่าย
สงบเรี ย บร้อ ยและเป็ นระเบี ย บ น าท่า นชม จัตุ ร สั กลางเมื อ งเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุ รั ส ที่ มี
ความสาคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริ เวณบันไดสเปนใจกลางกรุ งโรม จัตุรัส
เป็ นรู ปหล่ อ ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวี ท่ ี มี ช่ ื อเสี ยงของสโลวี เ นี ย
ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็ นเรื่ องความผูกพันของชาว
สโลวีเนี ยที่เชื่ อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคามา และได้เดิ นทางผ่าน
มายัง ลู บ ลี อ านาและได้ป ะทะกับ มัง กรแห่ ง ลู บ ลี อ านา ดัง นั้ น มัง กร
จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยูบ่ นตราประจาเมื อง อิสระให้ทา่ น
ได้เดินเล่นชมเมื องและเลื อกซื้ อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Central Hotel Ljubljana หรื อระดับเดียวกัน
พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ
(โครเอเชีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านสู เ่ มืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner
ระหว่างทางชมวิ ถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวโครแอต ซึ่ งเป็ นชนชาติหนึ่ งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนี ยภาพและธรรมชาติ
อันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิ ดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู ร้ บ

กลางวัน

คา่
วันที่หก
เช้า

ระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิ ร์บ เมื องพลิ ทวิ ตเซ่เป็ นอีกเมื องหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยว
ที่ไปเยื อนโครเอเชียค่อนข้างมากเป็ นเมื องที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่ งจะสามารถกล่าวได้วา่ ท่านใด
ที่เดินทางไปโครเอเชียแล้วไม่ได้เดินทางไปที่เมื องพลิทวิตเซ่ จะถื อว่าไปไม่ถึงโครเอเชีย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู ่ อุทยานแห่ งชาติ ทะเลสาบพลิ ทวิ ตเซ่ (Plitvice Lakes
National Park) ที่ตงั้ อยูใ่ จกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็ น
อุทยานแห่งชาติเมื่ อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบนั มีพ้ ื นที่ประมาณ 300 ตาราง
กิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่ าไม้นานาพันธุจ์ นองค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ข้ ึนทะเบียนประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1979 น าท่านเดิ น ชมธรรมชาติ ไปตามทางเดิ นเท้า ที่จัดไว้อ ย่า งเป็ น
สัดส่ว น ลัด เลาะไปตามทะเลสาบ และน้ า ตกตื่ นตา ตื่ นใจกับ ความ
บริ สุทธิ์ สดชื่ นใจ จากนั้นนาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของท้องน้าสี ครามในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจาพวกสน
สุ ดแสนประทับใจกับความงดงาม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมื องหลวงของโครเอเชีย
ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมื องตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ ด
เว็ ดนิ กา้ (Medvednica) ระหว่างผ่านชมธรรมชาติ และความงามของทิ วทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ
ทุง่ หญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Panorama Zagreb หรื อระดับเดียวกัน
ซาเกรบ-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น-มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน
(โครเอเชีย-ยูเออี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมเมื องเก่าของกรุ งซาเกรบ ซึ่ งจัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต คื อ
Lower & Upper Town ได้อ ย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ท่ ี สร้า งขึ้ นในสไตล์นี โอบาร็ อ ค จากนั้นผ่านชม
อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึ งความเป็ นมาของชนชาติ โครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต(Zagreb)
ชมมหาวิ หารเซนต์สตี เฟ่ น สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ท่ ีมี อ ายุกว่า 800 ปี และปัจ จุ บ นั ได้บู ร ณปฏิ สังขรณ์ในสไตล์
นี โอ-โกธิ ค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี ทองอร่าม ภายใน
ประดิ ษ ฐานรู ปนัก บุ ญ องค์ส าคัญ ต่างๆ เช่น นัก บุ ญ เซนต์ปีเตอร์
เซนต์ปอลล์ นาท่านชมกาแพงหิ นโบราณ ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 13
ที่ สร้า งรายล้อ มเมื อ งเก่า ที่ คงความอัศ จรรย์ข องภาพพระแม่มารี
ที่ ไม่ ผู ก ท าลายเมื องไฟไหม้ค รั้ ง ใหญ่ ใ นปี ค.ศ.1731 ผ่า นชม
โบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มี
การปู ก ระเบื้ องเป็ นสี สัน ลวดลายตราหมากรุ ก แดงขาว ซึ่ งเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องโครเอเชี ย แวะถ่า ยภาพคู ่ก ับ
มหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีช่ ื อเสียงที่สุดในเมื องซาเกรบสร้างขึ้น
ในแบบสไตล์นีโอโกธิ ค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่ งถื อว่าเป็ นอาคารที่สู งที่สุ ดในโครเอเชีย และยังเป็ นศู นย์กลางของ

15.35 น.
วันที่เจ็ด
23.05 น.
03.00 น.
12.30 น.

คริ สต์จกั รในประเทศโครเอเชียอีกด้วย นาท่านเดินชมเมื องตอนบนผ่านประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟ
ไหมในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยังคงเหลื ออยูเ่ พียงสิ่ งเดียว เป็ นความมหัศจรรย์ท่ ีรูปของพระแม่มารี ไม่โดนไฟไหม้
ทาให้ในปัจจุบนั ชาวพื้ นเมื องนิ ยมมาไหว้บูชาหรื อขอบคุณกับสิ่ งปาฏิหาริ ย ์ ที่เคยขอแล้วได้ดงั ที่ตอ้ งการ สังเกตจากแผ่น
หิ นที่ติดโดยรอบ จะสลักคาว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณในภาษาท้องถิ่ น จากนั้นนาท่านชมตลาดกลางเมื อง
(Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ท่ ีมีสีสนั สดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ , ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยๆแบบ
ต่างๆ จนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK 130
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************

ราคา

กาหนดการเดินทาง
กันยายน

12 – 18 ก.ย. 60

ตุลาคม

11 – 17 / 17 – 23 ต.ค. 60

พฤศจิกายน

9 – 14 พ.ย. 60

45,900
45,900
45,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 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) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ

1)
2)

3)
4)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิด เหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติ ดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น ใน
กรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิ ดขึ้นและจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดื อนใน
ปัจจุบนั ,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้
อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุ
รายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่

การอาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยม
ใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทาง
บริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้

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

