TG SUPER PROMOTION 2016

เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็ค 8 วัน
มิวนิค-ฮัลล์สตัด-์ บาดริคเคนฮาว-ปาร์นดอร์ฟเอ้าเลท
บูดาเปสท์-เวียนนา-กรุงปราก

กําหนดเดินทาง : 30 เม.ย.- 7 พ.ค. / 14-21 พ.ค.59
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น.
นัดพร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก
ทางบริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกดูแลเรื่ องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-มิวนิค (เยอรมัน)-ฮัลล์ สตัท (ออสเตรีย)-บาดริคเคนฮาว (เยอรมัน)
00.50 น บินตรงสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
TG 924
(มีอาหารรอบดึกและอาหารเช้าบริ การบนเครื่ อง)
07.05 น เดินทางถึงสนามบินมิวนิค
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย
นําท่านชมเมืองมิวนิค ที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมในหลายรู ปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรื อ
แบบอย่างทันสมัย นําท่านถ่ายรู ปด้านนอก พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนแห่ งอาณาจักรบา
วาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2 ก่อนนําท่านสู่บริ เวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของ
มิวนิค และยังเป็ นที่ต้งั ของ ศาลาว่ าการนครมิวนิค ที่สวยงาม มีเสาแห่ งพระแม่ มารี สัญลักษณ์อีกหนึ่ง
อย่างของมิวนิค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย นําท่านเดินทางสู่
เมืองฮัลล์ สตัท เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก เป็ นเมืองที่มี
ความโรแมนติค เนื่องจากตัวเมืองโบราณอายุกว่า 400 ปี ที่ต้งั อยูร่ ิ มทะเลสาปฮัลสตัดด์ที่ในอดีตไม่
สามารถเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ ปั จจุบนั มีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา เพือ่ เดินทางสู่ฮลั ลสตัดด์ได้
อย่างสะดวกสบายให้เวลาท่านเดินลัดเลาะเรี ยบริ มทะเลสาบบนถนน ซี สตราซ (SEE STRASS)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่เรี ยงรายไปด้วยร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรี ยน-อัลไพน์
ที่แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุดทางเดิน
จะมีจตุรัสประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลานที่สร้างบรรยากาศให้งดงาม

และโบสถ์ทรงโกธิค ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พกั เมืองบาด ริคเคนฮาว ใน
เขตเยอรมัน
นําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม WYNDHAM GRAND AXELMANNSTEIN หรือเทียบเท่ า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
วันที่สาม บาดริคเคนฮาว
–-ช้ อปปิ้ ง Outlet (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ adidas , AIGNER , BALLY , BENETTON , BURBERRY , Calvin Klein ,
CROCS , ecco , GEOX , GUESS , Hugo Boss , LACOSTE , Levi’s , Nike , OAKLEY , POLO ,
PRADA , puma , Reebok , SALAMANDER , Samsonite , STEFANEL , Swatch , Timberland , TOM
TAILOR , TRUSSARDI , ฯลฯ
กลางวัน อิสระ
อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการช้ อปปิ้ งมากขึน้
15.00 น.
ก่อนนําท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ต้งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ ดานูบแยกเป็ น เมืองเก่ า และ เมืองใหม่
อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นทีม่ าของคําว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา ปารี สแห่งตะวันออก
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่ บูดาเปสต์ - เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปกับ ป้ อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้ บของ
ชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์
งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ก่อนนําท่าน ลงเรือล่ อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง
แม่ นํ้าดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์น้ นั เป็ นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ
อาคารรัฐสภาที่
สวยงาม สะพานเชนบริดจ์ สั ญลักษณ์ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย
เดินทางสู่ เมืองเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรี ย อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารี สแห่ง
ฝรั่งเศส และเป็ นที่รู้จกั กันว่าเวียนนาเป็ นนครหลวงแห่งดนตรี คลาสสิค ที่ครั้งหนึ่งศิลปิ น, คีตกวีผเู ้ รื อง
นามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชีวติ แต่งผลงานดนตรี อยูก่ นั ที่นี่ นําท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบน ถนนคนเดิน
คาร์ ทเนอร์ สตราเซ่ และยังเป็ นที่ต้งั แห่ง มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม ARION CITY HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า เวียนนา
- พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชก)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นําท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั
สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่าง
สวยงาม จากนั้นนําท่าน นัง่ รถผ่านชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวน
ชั้นในของเวียนนา อาทิ อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่ าเฮ้าส์-พระราชวังหลวง จากนั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และ
เมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็ นเมืองมรดก
โลก
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ า
วันที่หก กรุงปราก ชมเมือง - มิวนิค(เยอรมัน)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่บริ เวณปราสาทปรากที่ต้งั อยูบ่ นเนินเขาริ มแม่น้ าํ วัลตาวา เพือ่ เดินชมบริ เวณรอบนอก
ของ ปราสาทแห่ งกรุงปราก อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะ
รัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น ตัวเมืองเก่ าของกรุงปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ
นําท่านเดินผ่านเข้าไปในบริ เวณเขตของตัวปราสาท ผ่านชมบริ เวณด้านหน้าของ มหาวิหารเซนต์ วิตัส
วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ก่อนนําท่านเดินลงจากบนเนินเขาสู่ สะพานชาร์ ลส ที่
ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ เดินต่อจนถึงย่าน
จตุรัสเมืองเก่ า เพือ่ นําท่านชมนาฬิ กาดาราศาสตร์ สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของกรุ งปราก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ.ภัตตาคารไทย
บ่ าย
ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ อาทิ ไม้แกะสลัก - โบฮีเมียคริ สตัล หรื อแม้แต่สินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดัง
15.30 น.
นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองมิวนิค เยอรมัน
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม LEONARDO MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด มิวนิค
– สนามบิน
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ ผ่านขั้นตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางเพือ่
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
13.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน
TG 925 บินตรงสู่ กรุงเทพฯ (มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริ การบนเครื่ อง)
วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับ
การเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ สําหรับจํานวนผูเ้ ดินทางขันตํ
้ า่ 25 ท่าน
เดินทางวันที่ 30 เม.ย.- 7 พ.ค. / 14-21 พ.ค.59
พักห้องคู่ท่านละ
59,900
บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
8,000
บาท
*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
•

ผู้เดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสําเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง เพื่อบริษทั ฯ จะ
บริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนําข้อมูลเหล่านัน้ มา
ทําการนัดหมายการยื่นวีซ่า

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากทีช่ าํ ระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา เนื่องจากเป็นทัวร์
์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน) ให้กบั สายการบินไทยเป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึง่ จะทําการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึง่ - 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลีย่ นชื่อและค่าภาษีน้ํามันที่
ปรับเปลีย่ น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดีย่ วในกรณีทส่ี ถานฑูตมีควิ ให้ย่นื และต้องชําระค่าวีซ่าใหม่ท่าน
ละ 4,000 บาท
4. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ต้องชําระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทําการ
5. บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
์
บริษทั ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่ามัดจําทัง้ หมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสาร
และทําการยื่นวีซ่าแล้ว บริษทั ฯ จะทําการคืนเงินได้หรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ณ ประเทศที่
เราเดินทาง
7. กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
8. กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่ามัดจํา และค่าทัวร์
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชัน้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟรงค์เฟิรต์ -กรุงเทพฯ
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ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าทิปคนขับรถ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
2 ธ.ค.58 และท่านต้องชําระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 800 บาท
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สําหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
• ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
• กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ
ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการ
์
บิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชําระ
ค่าพักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ

3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํ้า
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน

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

1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่
ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณาของสถานทูตง่ายขึน้
หมายเหตุ กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่ อนวันเดินทาง) : ยืน่ วีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต
เอกสารส่ วนตัว
* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพือ่
ประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รู ปถ่ ายสี ขนาด กว้ าง3.5 x สู ง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป และฉากหลังต้ องเป็ นสี ขาวเท่ านั้น
ส่ วนของใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ องยาว
3.5 ซ.ม.อายุการใช้ งานไม่ เกิน 6 เดือน (ไม่ สวม แว่ นตาทุกชนิด)
* สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ (เบอร์มือถือ)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สําเนาบัตรข้าราชการ/ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ (ในกรณี ที่ปลดเกษียณแล้ว)

หลักฐานการทํางาน
* หนังสือรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอตั ราเงินเดือน-ตําแหน่งวันเริ่ มงาน
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสําเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสือรับการจดทะเบียน การค้าทุก
หน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่กรุ๊ปออกเดินทาง
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทาํ หนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ต้งั
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตาํ แหน่ง-วันเริ่ มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริ ง
ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สําเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็ นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรื อบัญชีฝากประจําเท่านั้น
กรุ ณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็ นเดือนปั จจุบนั นับตั้งแต่เดือนที่มีการเรี ยกเก็บเอกสาร บัญชีจะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุ ณาสําเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็ นปั จจุบนั )
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี **
* ในกรณี ที่การเงินส่วนตัวมีตวั เลขเงินฝากน้อย สามารถทํา BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา
หรื อ พีน่ อ้ ง และคู่สมรส
กรณีที่ผู้เดินทางเป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
* สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณี ที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบมาด้วย)
* หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่าํ ว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรื อเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมาย
ยินยอมจากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง

