TG SUPER PROMOTION 2015

เยอรมัน บาวาเรีย ออสเตรีย 8 วัน

มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -การ์มิชพาร์เท่นเคอร์เช่น
ยอดเขาซุกสปิตซ์-ทะเลสาบโคนิค-เบิรช์ เต็ทกาเด้น-ทัวร์เหมืองเกลือ
ซาลสเบิรก์ -ฮัลล์สตัต-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตอิงโกลสแตด

กําหนดเดินทาง: 05-12 ก.ย.
11-18 ต.ค. /
22-29 ต.ค. / 26 ต.ค.- 02 พ.ย.
07-14 พ.ย. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค.58
วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค (เยอรมัน)
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการ
บินไทย พบกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งเอกสารการเดินทาง
วันที่สอง
มิ วนิ ค - เที่ยวชมเมือง
01.00 น. ออกเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติ มิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบิน TG-924
(บริ การอาหารคํา่ และอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.15 น.
เดินทางถึง สนามบินมิ วนิ ค หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน แวะถ่ายรูปด้าน
นอก สนามกีฬา Allianz Arena ทีต่ งั ้ สโมสรฟุตบอลบาเยิรน์ มิวนิค ยอดทีมแห่งเยอรมัน เจ้าของแชมป์ลกี
สูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป ( UEFA Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตัว
สนามจุผชู้ มได้ประมาณ 80,000 คน สร้างด้วยเทคโนโลยีอ่ นั ทันสมัยสุดของโลก โครงสร้างด้านนอกเป็ น

วัสดุประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามันสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ ก่อนนําท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังนิ มเฟนบวร์ก พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งอาณาจักรบาวาเรีย สถานทีป่ ระสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิคที่
2 ตัววังสร้างตามแบบศิลปะฝรังเศส
่ จากนัน้ นําท่านเข้าชม BMW WORLD อาคารสถาปตั ยกรรมสมัยใหม่
ทีอ่ อกแบบเป็ นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รนุ่ ใหม่ทุกรุน่ ของบีเอ็มดับบลิว ให้ทา่ นเดินเล่น เลือกซือ้
ของทีร่ ะลึกของบีเอ็มและมินิคเู ปอร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย
นําท่านสู่ จัตรุ สั มาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคูก่ บั ศาลา
กลางมิ วนิ ค ทีส่ ร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่ มี หอระฆัง อันมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
ตัง้ อยูต่ วั หอคอย มี
ความสูงถึง 278 ฟุต ก่อนนําท่านเข้าชม มหาวิ หารฟราวเอนเคียเชอร์ ทีม่ ยี อดหอคอยคูเ่ ป็ นโดมทรงหัว
หอมสวยงาม สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ผ่านชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซิมเิ ลีย่ น สตราเซ่ ทีต่ งั ้ ของโอเป
ร่าเฮ้าส์ – พิพธิ ภัณฑ์เรสซิเด้นท์
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Park Inn by Radisson Munchen Ost หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
มิ วนิ ค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ทีต่ งั ้ ของ 2 ปราสาทดังแห่งบาวาเรียน ปราสาทอยชวานสไตน์
และปราสาทโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได้ ชื่นชมกับทัศนียภาพทีส่ วยงามของแคว้นบาวาเรียทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขต
ของเทือกเขาแอลป์ทา่ น ขึน้ รถมิ นิบสั ขึน้ เขาเพือ่ ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ( Neuschwanstein) ซึง่
อยูบ่ นเนินเขาสูง ทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2ทีต่ อ้ งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด
วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นําท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดทีถ่ ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดี
ทีส่ ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆซึง่ ความงามนี้ยงั ทําให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นีย์ ได้
นํามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ยท์ ุกแห่งทัวโลก
่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่าย นําท่านเดินลงจากตัวปราสาท ออกเดินทางต่อโดยรถบัสสู่
เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น หนึ่งในเมือง
สกีรสี อร์ทโ่ี ด่งดังของบาวาเรีย ให้ทา่ นได้ช่นื ชมชมความสวยงามของทัศนียภาพ-บ้านเรือนทีส่ วยงาม
ตลอดการเดินทาง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Mercure Hotel Garmisch หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
การ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิ ตซ์ – ซาลส์เบิรก์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ สถานี รถไฟขึน้ รถไฟไต่เขา-และเปลีย่ นขึน้ กระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในเยอรมัน นําท่านขึน้ รถไฟไต่เขาเพือ่ ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูง
ระดับ 2,000 เมตร นําท่านเปลีย่ นเป็ นกระเช้าเคเบิลคาร์เพือ่ ไต่ระดับความสูงสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร
ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้ ยัง
เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
0

0

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา ชมบรรยากาศขุนเขาหิ มะ
หลังอาหาร นําท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานี เดียวลงสู่สถานี อิปเซ่
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิรก์ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรมแบบบาโรคจนได้ช่อื ว่าเป็ น
นครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท เป็ นสถานที่
ถ่ายทําภาพยนตร์อมตะเรือ่ งThe Sound of Music และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก โดย
ยูเนสโก้เมือ่ ปี ค.ศ.1997 นําท่านสูจ่ ตั ุรสั กลางเมืองเพือ่ ถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรียโ์ มสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่
กลางเมือง และเดินเข้าชมบริเวณ ของ สวนมิ ราเบล ทีง่ ดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิค
เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้งทีม่ บี า้ นเกิดของโมสาร์ตตัง้ อยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ย
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคารจีน
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั
Holiday Inn Salsburg City หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ซาลส์เบิรก์ -เบิ รช์ เต็ทกาเด้น-เที่ยวชมทัวร์เหมืองเกลือ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์เบิ รก์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเพือ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคนิ ก ( Konig See) ทีแ่ ปลว่าทะเลสาบพระราชา
เพราะเป็ นทะเลสาบทีม่ คี วามลึกทีส่ ดุ มี นํ้าใสสะอาด และ เป็ นฟยอร์ดทีง่ ดงามทีส่ ดุ ในประเทศเยอรมนี
แหล่งกําเนิดนํ้ามาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา เดินเล่น-ถ่ายรูป ก่อนนําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์
เต็ทกาเด้น BERTCHGADEN นําท่านเข้าชมภายในอดีตเหมืองเกลือเบิ รช์ เต็ดกาเด้น ทีป่ จั จุบนั
จัดเป็ นหนึ่งในทัวร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอย่างมาก ท่านจะต้องสวมชุดชาวเหมือง – นังรถไฟขนาดเล็
่
กลอด
เข้าอุโมงค์สภู่ ายในถํ้าทีท่ า่ นต้องลื่นสไลเดอร์ไม้ลงไปด้านล่าง เดินชมภายในถํ้าก่อนลงแพชมทะเลสาบใน
ถํ้าทีใ่ ช้ในการกักเก็บนํ้าเพือ่ ซึมซับความเค็มของเกลือจากพืน้ หรือผนังถํ้า ก่อนทีจ่ ะสูบนํ้าเกลือนัน้ ขึน้ มา
ผ่านขัน้ ตอนต่างๆจนเป็ นผลึกเกลือเพือ่ นําไปทําประโยชน์อ่นื ๆต่อไป จากนัน้ นําท่านชมตัวเมืองเก่าของ
เบิรช์ เต็ดกาเด้นทีอ่ าคารบ้านเรือนมีการตกแต่งทีส่ วยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูด่ นิ แดนแห่งทะเลสาปของออสเตรียทีม่ ี ทะเลสาบอยูบ่ ริเวณนี้มากมายกว่า 50
แห่ง นําท่านเดินทางสู เมืองฮัลล์สตัท เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลกทีไ่ ด้รบั การบันทึกจากยูเนสโก เป็ น
เมืองทีม่ คี วามโรแมนติค เนื่องจากตัวเมืองโบราณอายุกว่า 400 ปี ทต่ี งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาปฮัลสตัดด์ทใ่ี นอดีต
ไม่สามารถเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ ปจั จุบนั มีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภเู ขา เพือ่ เดินทางสูฮ่ ลั ลสตัดด์
ได้อย่างสะดวกสบาย ให้เวลาท่านเดินลัดเลาะเรียบริมทะเลสาบบนถนน“ซี สตราซ” (SEE STRASS)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ทีเ่ รียงรายไปด้วยร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรียน-อัลไพน์ ที่
แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุดทางเดินจะมี
จตุรสั ประจําเมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน
ทีส่ ร้างบรรยากาศให้งดงาม
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซาลส์เบิ รก์
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าที่พกั Holiday Inn Salsburg City หรือเทียบเท่า
วันที่หก
ซาลส์เบิรก์ อิ งกอลสตัดท์ - มิ วนิ ค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางข้ามพรมสูป่ ระเทศเยอรมัน นําท่านเดินทางสู่ อิ งกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิ ลเลจ เพือ่ ให้
ท่านเดินเล่น
ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อาทิ Aigner, Bally, Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Geox, Guess, L’Occitane,
Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Stefanel, Superdry, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy
Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองมิ วนิ ค
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารไทย
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม Park Inn by Radisson Munchen Ost หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด
มิ วนิ ค -กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติ มิวนิ ค เพือ่ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทําคืนภาษี
14.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG-925
วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึง
สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมีผล
กับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ สําหรับจํานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่าน
พักห้องคู่ท่านละ
59,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,000

บาท
บาท

*** บัตรโดยสารของการบิ นไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ งจะยื
ั ่ นยันเมือ่ ได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ
บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กบั สายการบินไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยืน่ วีซ่า ซึง่ จะทําการยืน่ วีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึง่ 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่ วีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ํามันทีป่ รับเปลีย่ น โดยประมาณ
ท่านละ 3,500 บาท และต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้ยน่ื และต้องชําระค่าวีซ่าใหม่ทา่ นละ 4,000 บาท

4. การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั ฯ
กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บปว่ ย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทํา
การยืน่ วีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศทีเ่ ราเดินทาง
7. กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 มี.ค.2558 และ
ท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
• ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ทอ้ งถิน่ -ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 800 บาท
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้
การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน
โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทาง
บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั

1.
2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว ( Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน

***ยื่นวีซ่าเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่า 7 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)
***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุ ญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรือ่ งการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่
ตนพํานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณาของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุป๊ ยืน่ วีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

เอกสารในการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอ

ทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวี
ซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน

หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครือ่ ง
ประดับบดบังหน้าตา **

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่ง
งาน เป็ นต้น

- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาํ แหน่ง,
-

-

อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด
กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัด
มาไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่
แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกันควรคัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จง
โดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ยให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คําร้องขอวีซ่านี้)
กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
• ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวและแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสําเนาย้อนหลังไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน พรัอ้ มอัพเดทหรือปรับสมุดให้
-

เป็ นยอดปัจจุบนั ที่สดุ (อย่างตํา่ ไม่ควรมากกว่า 15 วันนับจากวันที่ยื่นคําร้องขอวีซ่า)
หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปจั จุบนั
กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ นต้น หรือนอกเหนือจากนี้ แต่ง
หน้งสือเป็ นจดหมายภาษาอังกฤษอ้างถึงเรือ่ งทีต่ อ้ งการชีแ้ จงพร้อมแจ้งชือ่ เจ้าของเรือ่ งพร้ออธิบายเหตุผลตามความเป็ นจริง
กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ ี
การเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา

ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา

- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการ
-

รับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มา
เป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ย
พร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื

ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ
จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
ในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมายืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูต
เช่นเดียวกัน **

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
์
จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

กรอกข้อมูลตามความจริงอย่างละเอียด เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................. วันเกิด .............................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ............................................. วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .........................................
สถานที่เกิด ...................................................... หมายเลขประจําตัวประชาชน ............................................
2. สถานภาพ ....... โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า ....... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................

รหัสไปรษณีย ์

............................. โทรศัพท์บา้ น ............................. โทรศัพท์มือถือ ..............................

5. ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
...............................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................
โทรศัพท์................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)............................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุ ดท้ายหรื อไม่

....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

ตัง้ แต่วนั ที่.............................. ถึงวันที่.............................. รวม........... วัน

