TG WINTER PROMOTION 2014

ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน
เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย

แฟรงค์ เฟิ ร์ ท-แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-คาร์ โลวีวารี-ปราก-บราทิสลาวา
บูดาเปสท์ -เวียนนา-ซาลสเบิร์ก-มิวนิค

กําหนดการเดินทาง 21-29 / 22-30 / 23-31 ธ.ค
24 ธ.ค 57-01 ม.ค 58 // 25 ธ.ค 57-02 ม.ค 58
วันแรก กรุงเทพฯ

- แฟรงค์ เฟิ ร์ ท (เยอรมัน)

20.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
23.40 น. ออกเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติ แฟรงค์ เฟิ ร์ ท โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-920
(บริการอาหารคํา่ และอาหารเช้ าบนเครื่อง เวลาทีย่ ุโรปช้ ากว่ าทีป่ ระเทศไทย 6 ชั่วโมง เดือนธันวาคมเป็ นฤดูหนาว)

วันทีส่ อง แฟรงค์ เฟิ ร์ ท

–วูร์ซเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก

05.30 น. เดินทางถึง
สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ท หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและตรวจรับสัมภาร ะ
เรี ยบร้อย นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ท แวะชม จัตุรัสโรเมอร์ ใจกลางเขตเมืองเก่าของแฟรงค์
เฟิ ร์ท ที่ต้ งั ของ มหาวิหารแห่ งเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ท และ ศาลาว่ ากลางเมือง และ บ้ านเก่ า ในอดีตที่อนุรักษ์และ
ซ่อมแซมขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้เวลาท่าน เดินชม และ ถ่ ายรู ป ชัว่ ครู่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
เมืองวูร์ซเบิร์ก (เดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่านเดินชม เมืองเก่ า ของวูร์ซเบิร์ก เมืองเริ่ มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก (Romnantic Strasse) ตัวเมือง
ตั้งอยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ เมน และเป็ นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อของเยอรมัน
ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCOให้เป็ นเมืองมรดกโลกเนื่องจากเป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่
รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก
(เดินทางประมาณ 0.45 ช.ม.) เมืองที่มีอาคารบ้านเรื อนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ น่าชมเป็ น
อย่างยิง่ นําท่านถ่ายรู ปกับ วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ วิหารสวยประจําเมือง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
INTER CITY หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม นูเรมเบิร์ก

– คาร์ โลวีวารี - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ สาธารณรัฐเช็ค เพื่อนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ โลวารี่ (เดินทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ วัลตาว้า เป็ นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่ าไม้ และโด่งดัง
จากเรื่ องราวของ นํา้ แร่ ร้อน โดยชื่อเมืองมีความหมายเมืองแห่งนํ้าแร่ ร้อนของกษัตริ ยช์ าร์ล ที่คน้ พบโดย
บังเอิญเมื่อครั้งพระองค์ออกป่ าล่าสัตว์และสุ นขั ไล่เนื้อของพระองค์ไปตกลงในบ่อนํ้าแร่ ร้อนธรรมชาติ จน
ปั จจุบนั มีการค้นพบบ่อนํ้าแร่ ร้อนถึง 12 บ่อ ที่มีแร่ ธาตุต่างชนิดกันและมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ
หรื อดื่มเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้เห็นผูค้ นเดินถือถ้วยเซรามิคที่สวยงามเดินดูดนํ้าแร่ ของเมืองนี้ไปทัว่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
ให้เวลาท่านเดินเล่นชม เมืองคาร์ โลวารี ที่มีความสวยงามและหลากหลายในศิลปะต่างยุคต่างสมัย จนถึง
ศุนย์นิทรรศการที่มีน้ าํ แร่ ร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 72 องศาและมีแรงดันนํ้าพุง่ ขึ้นสูงอยูต่ ลอดเวลา อิสระให้
ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมเมืองสบายๆ จากนั้นนําท่านเดินสู่ กรุงปราก (เดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เจ้าของ
สมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.
1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็ นเมืองมรดกโลก นําท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่า ที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่งโบฮีเมีย
คริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนําไปเป็ น
เครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม รวมทั้งนําท่านเดินสู่ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา
สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆ
นําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่

ปราสาทปราก

NH PRAGUE หรือเทียบเท่ า

- บราทิสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุงปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่ประทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็น ตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่ งปราสาทร้อยยอด ที่ท่าน
จะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม
ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย จากนั้นนําท่านเข้าไปใน เขตของตัวปราสาท ที่มี เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคย
เป็ นที่อยูข่ องช่างเล่นแร่ แปรธาตุในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบนั
เป็ นแกลเกอรี่ หรื อร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และ มหาวิหารเซนต์ วติ ัส วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่
เมืองบราทิสลาวา (เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) นครหลวงแห่ งสาธารณรัฐสโลวัค ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง บราทิสลาวาตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าํ ดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนระหว่าง 3
ประเทศ สโลวัค-ออสเตรียและฮังการี
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
HOLIDAY INN หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า บราทิสลาวา

- บูดาเปสท์ (สาธารณรัฐฮังการี)

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ (เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ ดานูบแยกเป็ น เมือง
เก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นที่มาของคําว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา ปารี สแห่ง
ตะวันออก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นําท่านชม นครบูดาเปสท์ เมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ โดยฝั่งดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าอยูฝ่ ั่งตะวันตก และฝั่ง
เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยูฝ่ ั่งตะวันออก ถ่ายรู ปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง
อนุสรณ์จากการสู ร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแมททิอสั (Matthias Church)
โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่ านชม ถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของ
บูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นําท่านถ่ายรู ปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ หรื อ อีโร่ สแควร์ แลนด์มาร์คที่
สําคัญของบูดาเปสท์และประวัติศาสตร์แห่ งชนเผ่าแมกยาร์ นําท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง
แม่ นํา้ ดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์น้ นั เป็ นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาทีส่ วยงาม
สะพานเชนบริดจ์ สั ญลักษณ์ ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ก บูดาเปสท์

MERCURE BUDHA หรือเทียบเท่ า

- ปาร์ นดอร์ ฟ เอ้ าท์ เลท (ออสเตรีย)- เวียนนา

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่
ประเทศออสเตรีย เพื่อเดินทางสู่ ปาร์ นดอร์ ฟ ดีไซน์เนอร์เอ้ทเ์ ลท THE
DESIGNER OUTLET PARNDORF (เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมมากมาย
กลางวัน
ไม่ มีบริการอาหารกลางวัน เพือ่ ให้ ท่านมีเวลาช้ อปปิ้ ง สบายๆ
บ่ าย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่
กรุ งเวียนนา (เดินทางประมาณ 0.40 ช.ม.) นครหลวงแสนสวยของออสเตรี ย
นําท่าน นั่งรถผ่ านชม ความสวยงามของสสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา
อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่ าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนั้นนําท่าน เข้ าชมภายใน
ของ พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่ งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มีความสวยงาม
และยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม นําท่านเดินเล่นช้อป
ปิ้ งบน ถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ และยังเป็ นที่ต้ งั แห่ง มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น ที่สร้างในสไตล์โกธิค
ที่งดงามให้เวลาท่าน เดินเล่ น ช้ อปปิ้ ง ชัว่ ครู่
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
MERCURE WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด เวียนนา

- ซาลส์ เบิร์ก - มิวนิค (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ เบิร์ก (เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของ
ประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่ งศิลปะบาโรค เป็ นบ้านเกิดของคีต
กวีเอกของโลก โวล์ ฟกังก์ อมาเดอุส โมสาร์ ท และเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อมตะเรื่ อง The Sound of
Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านสู่ จัตุรัสกลาง
เมือง เพื่อถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรีย์โมสาร์ ต ชม มหาวิหารใหญ่ กลางเมือง และ เดินเข้ าชมบริเวณ ของ สวนมิ
ราเบล ที่ งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิ ค นําท่านเดินเล่นบน ถนนคนเดิน เกไตร ย่านช้อปปิ้ ง
ที่มีบา้ นเกิดของ โมสาร์ ต ตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่
เมืองมิวนิค (เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นครหลวงแห่ งแคว้นบาวาเรี ย สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน นําท่าน
นั่งรถผ่ านชม เมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรู ปแบบ อย่างสวยงามคลา
สสิ คหรื อทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรี ยน(Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรู ปคู่กบั
ศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ตั้งอยูต่ วั หอคอย มี
ความสู งถึง 278 ฟุต ชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ต้ งั ของโอเปร่ าเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์เรสซิ
เด้นท์ ร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของยุโรป
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคาร ฮอบบราว์ เฮ้ าส์
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
MERCURE MUNICH หรือเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

มิวนิค (เยอรมัน) - กรุงเทพฯ

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทําคืนภาษี
14.10 น. ออกเดินทางสู่
กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-925

วันทีเ่ ก้ า กรุ งเทพฯ
06.45 น. เดินทางถึง

สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**********************************

พักห้ องคู่ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

อัตราค่ าบริการ
63
,900 บาท
10,000 บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยทีเ่ สนอเป็ นราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนํา้ มัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุ ณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นง่ั จะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชาํ ระค่ามัดจําเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจาก
เป็ นทัวร์ราคาพิเศษ บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตัว๋ เครื่ องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ าํ มัน) ให้กบั
สายการบินไทยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะทําการยืน่ วีซ่า
ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วนั คริ สมาร์ตและปี ใหม่ อาจทําให้คิว
ของการยืน่ ล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทนั กําหนดการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่า
เปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ าํ มันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยวในกรณี ที่สถานฑูต
มีคิวให้ยนื่ และต้องชําระค่าวีซ่าใหม่ท่านละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออก
บัตรโดยสารและทําการยืน่ วีซ่าแล้ว บริ ษทั ฯ จะทําการคืน
เงินได้หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานฑูต บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์

8. กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อ หลังออกบัตรโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานีร้ วมบริการ
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุ งเทพฯ-แฟรงเฟิ ร์ต // มิวนิค-กรุ งเทพฯ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
• ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1
สิ งหาคม 2557 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
• ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ทอ้ งถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 900 บาท
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
• สําหรับราคานี้บริ ษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่าง
ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
* กรณี ที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นและมีเหตุทาํ ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้
* บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่าง

ชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
* วันคริ สต์มาส 25-26 ธ.ค. ร้านค้าส่ วนใหญ่ปิด ทางบริ ษทั ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)

ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านจะต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตด้วยตนเองตามวันนัดหมายเพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่ อนวันเดินทาง) : ยืน่ วีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต
เอกสารส่ วนตัว
* หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนหากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่ ายสี ขนาด กว้ าง3.5 x สู ง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป และฉากหลังต้ องเป็ นสี ขาว
เท่ านั้น ส่ วนของใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้ งานไม่ เกิน
6 เดือน (ไม่ สวม แว่ นตาทุกชนิด)
* สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สําเนาบัตรข้าราชการ/ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ (ในกรณี ที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทํางาน
* หนังสื อรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ )จะต้องระบุอตั ราเงินเดือน -ตําแหน่ง วันเริ่ มงาน
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสําเนาทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับการจดทะเบียน
การค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่กรุ๊ ปออกเดินทาง
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทาํ หนังสื อรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ต้ งั
*
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด
โดยจะต้องระบุตาํ แหน่ง-วันเริ่ มงาน-เงินเดือน
(ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สําเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็ นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรื อบัญชีฝากประจําเท่านั้น
กรุ ณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็ นเดือนปั จจุบนั นับตั้งแต่เดือนที่มีการเรี ยกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุ ณาสําเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปัจจุบนั )
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี **
* ต้องมีหนังสื อรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ)
* ในกรณี ที่การเงินส่ วนตัวมีตวั เลขเงินฝากน้อย สามารถทํา BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา
มารดา หรื อ พี่นอ้ ง และคู่สมรส
กรณีทผี่ ู้เดินทางเป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี

* สําเนาสู ติบตั ร (ในกรณี ที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบมาด้วย)
* หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่าํ ว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรื อเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทํา
จดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

