เยอรมัน – เช็ค – สโลวัค – ฮังการี - ออสเตรีย

แฟรงคเฟรต – โรเธนเบิรก - นูเรมเบิรก – คารโลวารี่ – ปราสาทปราก - โกลเดนเลน

บราทิสลาวา – บูดาเปสต - เวียนนา – ซาลสเบิรก - มิวนิค
ชอปปงเอาทเลท // ลองเรือแมน้ําดานูบ

เดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร (WY) เครื่องนั่งสบาย
มีจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมส เพลินตลอดการเดินทาง

เดินทางวันที่
วันแรก
16.00 น.

09 – 16 กันยายน 2557 ราคา 59,900

กรุงเทพฯ- แฟรงคเฟรต

พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 9 โดย
สายการบิน โอมานแอร พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

18.55 น. ออกเดินทาง
จากกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY 814 / WY 115 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต )
วันที่สอง
แฟรงคเฟรต - โรเธนเบิรก นูเรมเบิรก
เดินทางถึง สนามบินแฟรงคเฟรต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และตรวจรับสัมภาระตางๆ นําทาน
07.15 น.

เดินทางสู เมืองโรเธนเบิรก ที่มีชื่อเต็มวา "Rothenburg ob der Tauber" เปนเมืองเล็กๆ ที่อยูในแควนบา
วาเรียตอนเหนือที่นับวาเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญบนถนนสายโรแมนติก(Romantische Strasse) เมืองโรเธน
เบิรกเปนเมืองของชาวโกธ บรรพบุรุษของชาวเยอรมัน ตัวเมืองไดรับการอนุรักษไวอยางสมบูรณที่สุด ตาม

ถนนของโรเธนเบิรกยังคงปูดวยกอนหิน (cobble stone) และตามรานคาสองขางทางก็ยังคงใชปายชื่อราน
รูปสัญลักษณแบบโบราณ ไมใชปายตัวอักษรดังเชนในปจจุบัน นําทานถายรูปกับ ศาลากลางแหงเมืองโรเธน
เบิรก ที่สรางดวยศิลปะแบบโกธิคจากศตวรรษที่ 14 มีเวลาอิสระใหทานไดเดินเลน ยานจตุรัสMarkt Platz ซึ่ง
เต็มไปดวยอาคารสวยงาม และรานขายของที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พื้นเมือง
บาย
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเนินแบกร หรือ นูเรมเบิรก อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ยังคงมีกําแพงเมืองที่มีความ
ยาวระดับ 5 ก.ม.ลอมรอบตัวเมืองและมีหอคอยหรือปอมตางๆอยูถึง80ปอมดวยกันซึ่งมีอายุมากวา 500ปสราง
ในชวงศตวรรษที่16 ปจจุบันมีประชากรประมาณ 500,000 คน ในอดีต ป ค.ศ. 1050 เคยเปนเมืองของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองนี้เปนศูนยประชุมหลักของพรรคนาซี
นําทานเดินเลนชมเขตเมืองเกา ถายรูปกับวิหารสวยประจําเมือง
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
นําทานเขาที่พักโรงแรม
MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

นูเรมเบิรก - คารโลวารี่ – ปราก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู เมืองคารโลวารี่ ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูบนสองฝงแมน้ําวัลตาวา เปนเมืองที่สวยงามเต็มไป
ดวยปาไม และโดงดังจากเรื่องราวของน้ําแรรอน ปจจุบันไดชื่อวาเปน เมืองน้ําแร ที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
โบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝงแมน้ําเทปรา ดินแดนแหงนี้เปนที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติ
และมีบอน้ําพุรอนถึง 12 แหง ที่รอนที่สุด อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัด
แสดงสายน้ําแร นักทองเที่ยวสามารถชิมน้ําแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทําจากพอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น
เดินเที่ยวชมเมือง ชมโบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปเตอร และเซนตปอล อาคารกอสราง
ในสถาปตยกรรม ทูโอดอร หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ที่ทําจากจากสมุนไพร ทาน
เปนยาเจริญอาหาร แกปวดทอง เพื่อสุขภาพ ไดสารพัด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บาย
นําทานเดินทางสู กรุงปราก เมืองแหงปราสาทรอยยอด ปรากเปนเมืองหลวง และเมืองใหญที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเปนเมือง
มรดกโลก นําทานเดินเลนยาน จตุรัสเมืองเกา ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปดวยรานขายของ
นานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเปนที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรปแมแตบรรดา
พระราชวังตางๆ ก็นิยมนําไปเปนเครื่องประดับ หรือชอโคมระยาที่งดงาม และทานจะไดพบกับนาฬิกาดารา
ศาสตรโบราณที่มีตุกตาปริศนาธรรม อันเปนหนึ่งในสัญลักษณของกรุงปราก
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DUO PRAGUE หรือเทียบเทา

วันที่สี่ ปราสาทปราก เชา

บราทิสลาวา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมความสวยงามของ ปราสาทแหงกรุงปราก ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา อดีตที่ประทับของ
จักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทําการของคณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น
ตัวเมืองปราก ที่อยูคนละฝงแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ที่ทานจะเห็นยอด
แหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวยเดินผานเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ
มากมาย จากนั้นนําทานเขาไปในเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสราง
ดวยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินสู เดอะโกลเดนเลน สถานที่
เคยเปนรานขายของในยุคแรก ๆและเปลี่ยนมาเปนที่พักขององครักษ มหาดเล็กและปจจุบันเปนแกลเกอรี่
หรือรานขายของที่ระลึกตางๆ นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปราก ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่
สวยงามสู สะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา สัญลักษณที่สําคัญของปราคที่สรางขึ้นในยุคของกษัตริย
ชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลาศิลปนตางๆนําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บาย
เดินทางสูเมือง เมืองบราทิสลาวา (Bratislava) นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําดานูบ
เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดใน
ภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราทิสลาวาตั้งอยูบนสองฝงแมน้ําดานูบ เปนเมืองหลวง
แหงเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดตอกับ 2 ประเทศ คือฮังการีและ ออสเตรีย
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

บราทิสลาวา - ปานดอรฟ เอาทเลท – บูดาเปสต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําเที่ยวชมกรุงบราติสลาวาซึ่งเปนที่ตั้งของรัฐสภาและรัฐบาลสโลวัคชมโบสถเซนตมารตินและปราสาท
บราติสลาวายานมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑจํานวนมาก รวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม
จากนั้นนําทานเดินทางตอสู THE DESIGNER OUTLET PARNDORF (ปานดอรฟ เอาทเลท)
ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ adidas , AIGNER , BALLY , BENETTON ,
BURBERRY , Calvin Klein , CROCS , ecco , GEOX , GUCCI , GUESS , Hugo Boss , LACOSTE ,

Levi’s , Nike , OAKLEY , POLO , PRADA , puma , Reebok , SALAMANDER , Samsonite ,
STEFANEL , Swatch , Timberland , TOM TAILOR , TRUSSARDI , ช็อคโกแลตสวิส ฯลฯ

กลางวัน
ไมมีบริการอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการชอปปง
บาย นําทานเดินทางตอสู
นครบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแก
เมือง บูดา และ เปสต อันเปนที่มาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก นําทานลงเรือ
ลองชมความสวยงามของสองฝง แมน้ําดานูบ ที่ไดชื่อวาในบูดาเปสทนั้นเปนชวงที่สวยที่สุด ทานจะไดถายรูป
กับ อาคารรัฐสภาที่สวยงาม สะพานเชนบริดจ สัญลักษณของบูดาเปสท ฯลฯ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE BUDA หรือเทียบเทา

วันที่หก บูดาเปสต
เชา

กลางวัน

– พระราชวังเชรินนบรุนน - เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม นครบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ํา โดยฝงดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝงตะวันตก และฝงเปสต
เปนเมืองใหมอยูฝงตะวันออก ถายรูปกับ ปอม Fisherman’s Bastion ซึ่งปอมปราการชาวประมง อนุสรณจาก
การสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงปค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็น
ทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได จากนั้นถายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถเกาแกที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัยผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มีอาคาร
สวยงามหลายอาคาร / นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเปนเมืองเกิด ของ
ทานโยฮันส สเตราท ราชาแหงเพลงวอลทซที่โดงดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานชม พระราชวังเชรินนบรุนน (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความ
สวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม จากนั้น นําทาน
ชม ถนนริงสตราสเซ อันมีชื่อเสียง ที่มีอาคาร-สิ่งกอสรางทรงคลาสสิคสวยงามมากมายตั้งอยูบนถนนสายนี้
อาทิ รัฐสภา พระราชวังออฟบวรก, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลัย, อนุสาวรียพระราชินีมาเรีย เทเรซา ฯลฯ นํา
ทานเขาชม มหาวิหารเซนตสตีเฟน อายุหลายรอยป สรางในสไตลโกธิคที่งดงาม ตั้งอยูบนถนนคารทเนอร
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไทย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KAVALIER หรือเทียบเทา

บาย

วันที่เจ็ด เวียนนา
เชา

กลางวัน
บาย

– ซาลสเบิรก - มิวนิค

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองซาลสเบิรก เปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับสี่ของประเทศที่นี่เต็มไปดวยศิลปะแบบ
บาโรคจนไดชื่อวาเปนนครหลวงแหงศิลปะบาโรคเปนบานเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวลฟกังกอมาเดอุส
โมสารท และเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง The Sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ. 1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานสูจัตุรัสกลางเมืองเพื่อถายรูปคูกับ อนุสาวรียโมสารต ชมมหาวิหารใหญกลางเมือง และเดินเขาชม
บริเวณ ของ สวนมิราเบล ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด ออฟ มิวสิค เดินเลนบน ถนนเกไตร ยานชอป
ปงที่มีบานเกิดของโมสารตตั้งอยูบนถนนเสนนี้ดวย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค นครหลวงแหง
แควนบาวาเรียแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน นําทานชมตัวเมืองที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมในหลาย
รูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิด
ของชาวมิวนิค ถายรูปคูกับศาลากลางมิวนิค ที่สรางเมื่อป ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก ตั้งอยูตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ ที่ตั้งของโอเป
ราเฮาส – พิพิธภัณฑเรสซิเดนท รานคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียงโดงดังของยุโรป / ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางสู สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร และทําคืนภาษี

22.00 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY-122 / WY-813 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินมัสกัต)

วันที่แปด กรุงเทพฯ
17.20 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อ ัตราค่าบริการ

ว ันที่ 09- 16 ก ันยายน 2557

ผูใ้ หญ่พ ักห้องละ 2 -3 ท่าน
เด็กอายุตา
ํ่ กว่า 12 ปี พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุตา
ํ่ กว่า 12 ปี พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พ ักเดีย
่ ว เพิม
่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

59,900.- บาท
59,900.59,900.8,000.- บาท

บาท
บาท

หมายเหตุ 1. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิทธิ์ปรับอัตราคาบริการกรณีผูเดินทางมีไมถึง 25 ทาน (ผูใหญ)
อัตรานี้รวมบริการ
* คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ
* คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 20 พ.ค.57
ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาทัวรหากมีการเพิ่มคาภาษีน้ํามันจากสายการบิน
* คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักหองละ 2-3 ทานตอหนึ่งหอง)
* คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* คารถรับ-สงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
* คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (ยื่นวีซาสถานฑูตเยอรมัน)
* คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
* คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
* คาทิปคนขับรถ
อัตรานี้ไมรวมบริการ
* คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
* คาทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน
* คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
* คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด
* คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
* คาทิปมัคคุเทศก
* คาถายรูป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณีที่ทานเตรียมรูปถายมาไมไดตามขนาดของสถานฑูต

หมายเหตุ

ตั้งแตนี้เปนตนไป นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทุกประเทศในยุโรป จะตองสแกนลายนิ้วมือที่สถานฑุตฯ ทุกทาน

ทุกคณะ ทุกบริษัททัวร
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาท ตอผูโดยสารหนึ่งทานสําหรับการจองทัวร
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ (ยกเวนชวง HIGH
SEASON ตองชําระลวงหนา 21 วันทําการ ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจํา
ทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิกกอนเดินทาง 25 วันทําการ คืนเงินมัดจําทั้งหมด
(ยกเวนชวง HIGH SEASON ตองยกเลิกกอนออกเดินทาง 40 วันทําการ )
* หากมีการยกเลิกกอนเดินทาง 15-24 วันทําการ หักมัดจํา 10,000 บาท
(ยกเวนชวง HIGH SEASON ตองยกเลิกกอนออกเดินทาง 30 วันทําการ )
* หากมีการยกเลิกกอนการเดินทาง 07-14 วันทําการ หัก 50% ของราคาทัวร (ยกเวนชวง HIGH SEASON ตอง
ยกเลิกกอนออกเดินทาง 20 วันทําการ หัก 50%ของราคาทัวร )
* หากมีการยกเลิกกอนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนชวง HIGH SEASON ยกเลิกกอนออกเดินทาง 10 วันทําการ )
* หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่นั่ง 3,000 บาท และคาวีซาตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเวนชวง HIGH SEASON ตองชําระคามัดจําที่นั่ง 5,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียก
เก็บ)
*บริษัทฯขอสงวนสิทิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 14 วันทําการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยวรวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การกอการจลาจล
อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ หรือเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ
จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทาง
เปนสําคัญ

* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
หามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน
เอกสารในการขอวีซา (กรุณาจัดสงภายใน 20 วันกอนวันเดินทาง) : ยื่นวีซาเยอรมันทุก
ทานตองโชวตัวที่สถานทูต
เอกสารสวนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเลมเกาใหแนบมาดวยเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวีซา
* รูปถายสีขนาด กวาง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป และฉากหลังตองเปนสีขาวเทานั้น
สวนของใบหนาจากศรีษะถึงคางตองยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใชงานไมเกิน 6 เดือน (ไมสวม
แวนตาทุกชนิด)
* สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได (เบอรมือถือ)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
* สําเนาบัตรขาราชการ/ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแลว)
หลักฐานการทํางาน
* หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)จะตองระบุอัตราเงินเดือน-ตําแหนงวันเริ่มงาน
* กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใหถายสําเนาทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับการจดทะเบียน
การคาทุกหนา พรอมหนาวัตถุประสงค คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่กรุปออกเดินทาง
* กรณีที่เปนเจาของกิจการ แตไมไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ตั้ง
* ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด โดยจะตองระบุตําแหนง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน
(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สําเนาถายสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองเปนบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย หรือบัญชีฝากประจําเทานั้น
กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเปนเดือนปจจุบันนับตั้งแตเดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร บัญชีจะตองมี 100,000
บาท ขึ้นไปพรอมหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการตอเลม กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของ
บัญชีของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน)

** สถานทูตไมรับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
* ตองมีหนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงเปนภาษาอังกฤษ)
* ในกรณีที่การเงินสวนตัวมีตัวเลขเงินฝากนอย สามารถทํา BANK GUARANTEE ดวยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา
หรือ พี่นอง และคูสมรส
กรณีที่ผูเดินทางเปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป
* สําเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณตองแนบมาดวย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่ําวา 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมาย
ยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง

