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วันแรก
19 ต.ค. 61
22.00 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
20 ต.ค. 61
01.20 น.
07.15 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
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BIG PRO 7
“AUSTRIA-GERMANY 8 DAYS”
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

ศุกร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช
, จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เข้ า ชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับ กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้ อปปิ ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ สตรีท
ออกเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936
คณะเดินทางถึงสนามบินกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย จากนันน
้ าคณะเข้ าชมความ
งามของพระราชวังเชิงบรุ นน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรง
งาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเข้ าสู่ริงสตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สาคัญ อาทิ โรงละคร
โอเปร่ าที่เก่าแก่และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่ าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์
อันยิ่งใหญ่ ซึ่งในปั จจุบันเป็ นที่ทาการสาคัญของรั ฐ ใกล้ กนั เป็ นโรงเรี ยนสอนขี่ม้าแบบ
สเปน แล้ วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้ฮอลล์ ก่อนจะข้ ามแม่น ้าดานูบสู่เขตเมืองใหม่ อัน
เป็ นที่ตงขององค์
ั้
การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ ท่านได้ ชมสายแม่นา้ ดานูบ
ใหม่และเก่า ที่มีความสาคัญต่อหลายประเทศในยุโรป จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้
ในย่านถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตรี ท ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตารับแท้
และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE WIEN WESTBAHNHOF หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เสาร์

Chinese

Local
www.mercure.com

วันที่สาม
21 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ส่ ี
22 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.
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กรุงเวียนนา - เบิร์ชเทสกาเด้ น - รังนกอินทรีย์ - บาดไรเค่ นฮาล

อาทิตย์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์ โร้ ด 1 ใน 6 เส้ นทางแสนสวย
และยังเป็ น เส้ นทางเก่าแก่ที่สดุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี ้
ถูกก่อตังขึ
้ ้นให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการสารวจหาเกลือและสินแร่ บริ เวณเมือง
เก่ า เต็ ม ไปด้ ว ยศิ ล ปะการสร้ างอาคารในรู ป แบบบาวาเรี ย ตอนบน ที่ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวตกแต่งด้ วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของ
กองทัพนาซีทางตอนใต้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมเคลสไตน์เฮาส์ หรื อที่ร้ ู จกั กันในชื่อ รังนกอินทรี (Eagle’s Nest) ซึง่ เป็ น
สิ่งอาคารปลูกสร้ างบนยอดเขาสูงของเคลสไตน์ ตรงบริ เวณ Obersalzberg ที่นี่เป็ น
บ้ านพักตากอากาศส่วนตัวของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกองบัญชาการฟื อเรอร์ ทวั่
ทวีปยุโรป ก่อสร้ างในสไตล์ชาเล่ต์ บนสันเขาเคลสไตน์ บ้ านแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น
ของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปี ให้ แก่ฮิตเลอร์ ในปี ค.ศ.1939 ที่นี่ไม่ได้ ถกู ใช้ เพื่อการ
พักผ่อน แต่ใช้ เป็ นที่ประชุมหารื อระหว่างพรรคนาซีเท่านัน้ จนถึงช่วงปลายสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง กองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียต ได้ รุกเข้ ากรุ งเบอร์ ลิน เสนาธิการแห่งกองทัพ
เยอรมันได้ เสนอให้ ฮิตเลอร์ อพยพออกจากกรุ งเบอร์ ลินมายังเบิร์ชเทสการ์ เดน และใช้ รัง
อินทรี ย์แห่งนี ้เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการแห่งสุดท้ ายที่จะรักษาอานาจของจักรวรรดิไรซ์ที่สามได้
เพราะด้ วยความสูงของยอดเขาทาให้ ฝ่ายสัมพันธมิตรยากต่อการบุกเข้ ายึด แต่ฮิตเล่อร์
กลับปฏิเสธและตัดสินใจอยู่ในกรุ งเบอร์ ลินพร้ อมกับฆ่าตัวตายไป
ต่อมากองทัพ
สหรัฐอเมริ กาได้ บกุ เข้ ายึดครองรังอินทรี ย์ได้ สาเร็ จในที่สดุ
ปั จจุบนั นี ้ รังอินทรี ย์ ได้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สดุ ในรัฐบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี แล้ วออกเดินทางสู่
เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็ นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้าพุร้อน สปา และ
เป็ นสถานที่รักษาบาบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet
(325 ก.ม.)

บาดไรเค่ นฮาล - ฮัลล์ สตัทท์ - ซาลส์ บวร์ ก - อินสบรู ค
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูฮ่ ลั สตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เดินเที่ยวชมเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่ง
ออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยว
ชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น

Chinese

Local
www.amberhotels.de

จันทร์
Buffet
(86 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ห้า
23 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
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Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะออกเดินทางสูเ่ มืองซาลส์บวร์ ก นาท่านเที่ยวชมเมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่
(72 ก.ม.)
ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสน
โรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้ านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ ต เมือง
อนุรักษ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่สองฝั่ งของแม่น ้าซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่ง
พันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตังเด่
้ นตระหง่าน
อยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ต” ที่สร้ าง
ผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่างมากมาย นาท่านไปชมมหาวิหารประจาเมือง มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้ างขึ ้นจากความร่ ารวยที่เกิดจากการทาเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่
มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น จนได้ เวลา
อันสมควร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองอินสบรู ค เมืองหลวงแห่งแคว้ นทีโรล เจ้ าของ
ดินแดนออสเตรี ยนแอลป์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
www.hotelinnsbruck.com
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL INNSBRUCK หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อินสบรู ค - เที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่ น
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรู ค ที่ได้ รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึง่ ในเทือกเขาแอลป์
แม้ แต่ราชสานักของราชวงศ์ฮปั สบูรก์ที่ยิ่งใหญ่ยงั คงสร้ างที่พานักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่
อาคารหลังคาทองคา (Goldness Dachl) ที่สร้ างขึน้ ด้ วยความประณีตละเอียดอ่อนและ
มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้ าส์
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้ าไปในศตวรรษ
ที่ 18 ทาให้ ดโู ดดเด่นและหรู หรายิ่งขึ ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ สร้ างตั ง้ แต่ ค.ศ.ที่
16 เป็ นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมือง, วังฮอฟบูรก์ (Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วง
ฤดูหนาว, ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ ถูกสร้ างขึน้ ใน ค.ศ. 1563 และสวนสาธารณะ
(Hofgarten) ให้ ความร่ มรื่ นและงดงามไปด้ วยไม้ ดอกนานาพันธุ์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านชวานสเกา เป็ นที่ตงของปราสาทแห่
ั้
งเทพนิยายนอยชวานส
ไตน์ ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล และนาไปเป็ นต้ นแบบของ
ปราสาทเจ้ าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานส
ไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์ลคุ วิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่
จะสร้ างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อนั ได้ แก่นอยชวานสไตน์ , ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่
ให้ เป็ นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรี ย ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น
และมีทะเลสาบและธารน ้าแข็งล้ อมรอบจากสะพานมาเรี ย ซึง่ พาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท
เป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สดุ ของปราสาทที่สร้ างบนหน้ าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869
คริ สเตียน จังค์ เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของ
วากเนอร์ เข้ าสูภ่ ายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วย
ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากรและห้ องทรงงาน,ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วน
แต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)

อังคาร
Buffet

Chinese

19.00 น.

วันที่หก
24 ต.ค. 61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่เจ็ด
25 ต.ค. 61
07.00 น.
10.00 น.
14.25 น.

วันที่แปด
26 ต.ค. 61
06.05 น.
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Chinese

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KONIGSHOF หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.hotel-koenigshofgarmisch.de

ฟุสเซ่ น - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค

พุธ

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูน่ ครมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลาย
(86 ก.ม.)
ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยอีกด้ วย เที่ยว
ชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้ น
บาวาเรี ยแห่งนี ้เคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมือง
ให้ มีความสาคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี เป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ BMW นาท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้ าสู่
เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่,
หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่ า, เรสซิเด้ นท์
Thai
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ
ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมือง
นี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดาว
นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก
จัตรุ ัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยู่
บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
Chinese
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH NEUE MESSE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.nh-hotels.com

เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

พฤหัสบดี

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ได้ เ วลาอัน สมควร น าคณะออกเดิ น ทางสู่ส นามบิ น นครมิ ว นิ ก เพื่ อ เดิ น ทางกลับ สู่
กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

Buffet
(38 ก.ม.)

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

ศุกร์

สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD

Tour Fare
Adults

19-26 ตุลาคม 2561

79,000

Child 4-11 Child 4-6 DBL SGL
With Bed No Bed
USED

71,000

68,000

11,000

SGL
SUPP

8,000

NO TKT
ADL / CHD
-25,000.-20,000.-

ค่าทัวร์ รวม :










ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เยอรมัน (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ บ. เอ ดับเบิ ้ลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่ ีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่า การยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู
พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด/Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่ า่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
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 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) ,
เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วาม
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(ในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทาการสแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่ (ในกรณีที่ทา่ นไม่เคยมีวซี า่ ในกลุม่ เชงเก้ นหรื อ, อเมริ กา,
แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้ องมายื่นวีซา่ ด้ วยตนเองที่สถานทูต)
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป / **
กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีม่ ีการเข้ า
ออกของเงินสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
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 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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