ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน
โปแลนด์ - ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมนี
โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60

ราคา 86,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - วอร์ซอ, โปแลนด์ - พระราชวังเกาะกลางน้ํา วาเชียนกี้ - ศูนย์วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์
วอร์ซอ

วันที่3

พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม - เมืองกรากุฟ (มรดกโลก)

วันที่4

มรดกโลก เหมืองเกลือ วิลลิชก้า - เมืองออสวิชิม

วันที่5

กรากุฟ - เมืองบูดาเปสต์

วันที่6

โบสถ์เอสตาร์กอม - วิเซกราด - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ําดานูบ - ช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน

วันที่7

ป้อมชาวประมง - ถ่ายรูปจัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองกราซ - ถ่ายรูป พระราชวังเเอกเก็นเบิร์ก (มรดกโลก) - หอศิลปะเมืองก
ราซ สะพาน Murinsel

วันที่8

ฮัลล์สตัทท์ (มรดกโลก) - เมืองซัลบวร์ก - ถ่ายรูปปราสาทมิราเบล และสวนมิราเบล - ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านเมือง
เก่า

วันที่9

เมืองมิวนิก - ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูรอ้ น นิมเฟนบูรก์ - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน แม็กซิมิเลี่ยน สนามบินมิวนิก

วันที่10

แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

วันที่หนึ่ง |

กรุงเทพมหานคร
นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน
ระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ”
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วันที่สอง |

วันที่สาม |

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก,
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วอร์ซอ - พระราชวังวาเชียนกี้
Lazienki Palace
Old town, Warsaw

ออกเดินทางสู่ดูไบโดยไฟลท์ EK385 เวลา 01.35 – 04.45 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) รอต่อเครื่องไปยังสนามบิน
วอร์ซอ ชอแปง ประเทศโปแลนด์ เวลา 08.05 - 12.10 (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และรอสัมภาระ เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ํา “วาเชียนกี”้ (Łazienki Palace) สร้างเสร็จปี
ค.ศ.1689 และกษัตริย์สตานิสลอว์ที่ 2 ออกุสตุส ได้ทรงซือ้ ที่ดินและอาคารหลังนี้ในปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยน
ให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์ในราชวงศ์โปแลนด์เรื่อยมา จากนั้นเดินทาง
ต่อเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสําคัญอย่าง “ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์
วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกว่า “รูปแบบสังคมนิยม” ทีท่ ั้งโอ่
อ่า สูงเด่นเป็นสง่าที่สุดในเมืองวอร์ซอ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel Radisson Blu Sobieski at Warsaw หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พระราชวังหลวง - โชแปงมิวเซียม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เข้าชมมรดกโลก “พระราชวังหลวง” (The Royal castle Warsaw) แบบเจาะลึกไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดย
พระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นที่ประทับหลักของราชวงศ์โปแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1619 โดยด้านในประดับตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ บาโรก มีสิ่งทีน่ ่าสนใจ เช่น ห้องบรรทม ห้องทรงงาน ห้องโถงว่าราชการ ห้อง
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ประชุมสภาขุนนาง เป็นต้น จากนั้นเดินเยี่ยมชมจัตุรัสเมืองเก่าวอร์ซอ และหาซื้อสินค้าที่ระลึกที่น่าสนใจ อาทิ
เครื่องแก้ว เซรามิก งานไม้แกะสลัก ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม (Fryderyk Chopin Museum) พิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ถูกสร้างเพื่อเป็น
เกียรติแก่นักประพันธ์เพลงชื่อดังท้องถิ่น ได้แก่ เฟดเดอริก โชแปง (1810 - 1849) โดยมีผลงานที่ได้รบั การยอมรับ
จากทั่วโลกในประเภทดนตรีคลาสสิค ได้แก่ เพลงบรรเลง “Trio for Piano, Violin and Cello, Op. 8 in G
minor” เมื่อได้เวลาอันสมควรคณะเดินทางสู่เมืองมรดกโลก “กรากุฟ” (Krakow) (ระยะทาง 294 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ |

MemorMemorial and Museum Auschwitz-Birkenau
เหมืองเกลือ - มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เข้าชมมรดกโลกเหมืองเกลือ “วิลลิชก้า” (Wieliczka Salt Mine) อาณาจักรเกลือเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
เกลือนั้นถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในอดีต เปรียบได้ดั่งทองคํา เพราะเกลือสามารถนําไปแปรรูปใช้งานได้ไม่
สิ้นสุด จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้โปแลนด์เคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออก โดยด้านใน
จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ มีโบสถ์ใต้ดินขนาดใหญ่ ประดับด้วยโคมไฟสวยงาม รวมถึงรูปแกะสลักของพระ
สันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ซึง่ เป็นบุคคลสําคัญของชาติอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
จากนั้นเดินทางไปยังเมืองออสวิชิม (Oswiecim) เพื่อเยี่ยมชมมรดกโลกพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์
(Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่แห่งนี้
ถือเป็นสุสานของเชลยศึกกว่า 1.3 ล้านคน ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความกักขฬะและบ้าเลือดของผู้นําอย่าง
“อดอล์ฟ ฮิตเลอร์”
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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Krakow
วันที่ห้า |

กรากุฟ - บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์อย่าง “กรากุฟ” (Krakow) โดยเก็บภาพกับสถานที่สําคัญอย่าง
ปราสาทหลวงเววิล (The Royal Wawel Castle) และเดินต่อไปยังจัตุรัสเมืองเก่า มีสถานที่สําคัญ อาทิ
พิพิธภัณฑ์การค้าขาย (Cloth hall) โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Basilica) เป็นต้น โดยอาคารบริเวณนี้ล้วนถูก
ก่อสร้างในแบบเรเนซองส์ และมีสีสันเป็นแนวสีโทนอ่อนทั้งสิ้น ซึ่งทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของ
เมืองกรากุฟ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี ผ่านอุทยานแห่งชาติทาทรา
(Tatra National Park) (ระยะทาง 395 กิโลเมตร) และผ่านประเทศสโลวาเกีย จากนั้นตรงต่อเข้าไปยังประเทศ
ฮังการี เพื่อเดินทางไปยังเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Budapest
วันที่หก |

เอสตาร์กอม - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เยี่ยมชมความงดงามของแม่น้ําดานูบผ่าน 3 มุมมองจาก 3 ตําบลชนบท โดยเดินทางไปชมโบสถ์เอสตาร์กอม ณ
ตําบลเอสตาร์กอม (Esztergom) โบสถ์เก่าแก่ในรูปแบบนีโอคลาสสิค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง รวมไปถึงจุดชม
วิวแม่น้ําดานูบที่งดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังปราสาทวิเซกราด ณ ตําบลวิเซกราด (Visegrad) ชมวิวของแม่น้ํา
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จากป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขากับสุดยอดวิวทิวทัศน์ และสุดท้ายเดินทางไปชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ ณ ตําบล
เซนเทนเดอร์ (Szentendre) มีกลิ่นอายความเป็นเมืองแห่งศิลปะ มีถนนคนเดินกับร้านค้าขายสินค้าท้องถิ่นเล็ก ๆ
ถ่ายภาพสวยงามเก็บเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
จากนั้นล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ําดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda
Cruise) โดยจะผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
เข้าพักโรงแรม Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Hero square
วันที่เจ็ด |

ชมเมืองบูดาเปสต์ - กราซ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เพื่อเข้าชม “ป้อมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยสามารถมองเห็นวิวเมือง
บูดาเปสต์ได้อย่างงดงาม ใกล้กันนั้นมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า
700 ปี
นําท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตรุ ัสวีรบุรุษ” มีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาว
แมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของ
ชนชาติชาวฮังกาเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองกราซ (Graz) แคว้นสติเรีย ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 394
กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่ถูกมองข้าม โดยเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่ดีมาก เงียบสงบ เหมาะแก่การพักตากอากาศ
นําท่านไปถ่ายภาพกับมรดกโลก ณ พระราชวังเเอกเก็นเบิร์ก (Schloss Eggenberg)(ค.ศ.1635) และเดินสํารวจ
ย่านเมืองเก่าที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อาทิหอศิลปะเมืองกราซ สะพาน Grazer Murinsel เป็นต้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม Hotel Mercure Graz City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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Hallstatt village
วันที่แปด |

ฮัลล์สตัทท์ - ซัลบวร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลก ได้แก่เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ “ฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านชนบทที่
สวยงามที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวพาโนรามาที่สวยงามที่สุดของ
เมือง “ฮัลล์สตัทท์ สกายวอร์ค” (Hallstatt Skywalk) เพื่อเก็บภาพความประทับใจและบรรยากาศสุดวิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
จากนั้นเดินทางไปยังเมืองซัลบวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร) เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์
เพลงเรื่อง The Sound of Music (1965) เพราะใช้เมืองนี้เป็นสถานที่ถ่ายทํา
และถ่ายภาพกับปราสาทมิราเบลและสวนมิราเบล จากนั้นเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองเก่าซัลบวร์ก กับบ้านเกิดของ
ศิลปินชื่อก้องโลก “โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมซาร์ท”
และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและท้องถิ่นที่ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
เข้าพักโรงแรม Hotel Am Neutor Hotel Salzburg Zentrum หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Munchen
วันที่เก้า |

มิวนิก - ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมิวนิก (Munchen) ประเทศเยอรมนี ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์ก
(1664) วังแห่งเจ้าผู้ปกครองแห่งแคว้นบาวาเลีย ประตูชัยเมืองมิวนิก เขตย่านเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียน และศาลาว่า
การเมืองมิวนิก ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สําคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเก็บภาพเป็นความทรงจําที่สวยงาม
เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS110717

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 6 of 12

วันที่สิบ |
19.15 น.

อิสระช้อปปิ้งของแบรนด์เนม และสินค้าท้องถิ่นที่ถนนคนเดินแม็กซิมิเลี่ยน อย่างจุใจ เช่นRimowa, Loui
Vuitton, Prada, Hermes, Chanel, Rolex, Patek Philip, Panerai ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินมิวนิก เพื่อทําการเช็คอิน การคืนภาษีสําหรับการช้อปปิ้ง และเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK052 และ EK372 เวลา 22.35 - 06.30(+1) และ 09.40 - 19.15 น. (ณ เวลา
ท้องถิ่นปลายทาง)
กรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK372 (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 11-20 ส.ค. // 22ก.ย.-1ต.ค. // 6-15 / 13-22 ต.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ
86,000.เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ
77,400.เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง
ท่านละ
68,800.พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่ม
ท่านละ
11,500.พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่ม
ท่านละ
สอบถาม.ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หัก
ท่านละ
29,700.ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหัก
ท่านละ
สอบถาม.ตั๋วเครือ่ งบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม
ท่านละ
สอบถาม.เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 ค่าเข้าชมสถานที่ พระราชวังวาเชียนสกี้, พระราชวังหลวงวอร์ซอ, โชแปงมิวเซียม, เหมืองเกลือวิลลิชก้า, ค่ายกักกันเอาชวิตซ์,
ล่องเรือแม่น้ําดานูบ, ฮัลล์สตัทท์ สกายวอร์ค
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจากัดใน
การรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **พักในประเทศโปแลนด์ 3 คืน**
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000
บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว
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(หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสั มภาระและเที่ยวบิน
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การจองทัวร์
*กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ เงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทํา
การ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการ
บินเร่งออกบัตรโดยสาร) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับบุคคลดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
4. ท่านทีม่ ีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผูท้ ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความ
รําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วม
เดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้รว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรม
ท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) /
เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วันทําการ
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
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•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วันทําการ
หัก 50% ของค่าทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทาง 3 วันทําการ หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง
•หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE
NAME & NON-REFUND)
•หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ตามหลักการ
พิจารณาของสถานทูตทุกประการ ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้
ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจํานวน ยกเว้นค่าวีซ่าในกรณีที่มีการยื่นแล้ว)
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
•ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วทั้งหมด
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วันทําการ โดยไม่เสียค่าใช้
จ่า
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
•ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กําหนด และทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
•กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครือ่ งบินไปแล้วนัน้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้น
สามารถทํา REFUND ได้หรือไม่
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การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) :
การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate Skywards ได้ โดยขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด
ล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) :
ตามที่สายการบินได้แจ้งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมจนถึงปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์
ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่
เมืองที่มีอุณภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม
ให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ํา
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้า
ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้
 และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่
เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
 ค่าทัวร์นี้ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ําหนักเกินกว่าที่กําหนด
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้มีน้ําหนักไม่เกิน
20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายใน
น้ําหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทําการส่ง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรด
ศึกษาโดยละเอียด
 กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋ าถือขึ้นบนยานพาหนะ
ในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก
สายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของ
สายการบินนั้นๆ
การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกําหนด
ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศโปแลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
(ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือที่สถานฑูตโปแลนด์ด้วยตนเอง)
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องนําไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละ
ประเทศ)
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน
6. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันและออกโดยธนาคาร
รับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหาก
ใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่น เรื่ องแสดงความจํ า นงในการอนุ ญาตให้บุ ต รเดิ น ทางไปกั บอี ก ท่ านหนึ่ งได้ ณ ที่ ว่ า การอํ าเภอหรื อ เขต โดยมี น ายอํ า เภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน จะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
11.หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้ งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
12.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้ งขอทุกกรณี

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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