



ยุโรปบิ้วตี้ฟลู 7 วัน พักโรงแรม 5 คืน
เยอรมัน ป่ าดํา ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฝรั ่งเศส อัลซาค สตราสบรูก์ ริควีร์ โกลมาร์
ออสเตรีย อินสบรุค + สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิรน์

รายการนี้ เดินทางกลางวัน นอนพักก่อน 1 คืน แล้วค่อยเริ่มต้นเที่ยวแบบสดใส
เที่ ยวในช่วงวันหยุดลองวีคเอน เป็ นฤดูใบไม้ผลิ อากาศก็ดี บรรยากาศสวยสุดๆ
ราคาเดียวทุกกรุป๊ 55,900 – ราคานี้ รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป
วันเดินทาง 1-7พ.ค. / 17-23 พ.ค. 2559
วันแรก กรุงเทพฯ
– แฟรงค์เฟิ ร์ ท (เยอรมัน)
09.30 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
12.50 น. ออกเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิ ร์ ท โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-922
19.05 น.
เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
เรี ยบร้อย นําท่ านเดินทางเข้ าที่พัก โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง แฟรงค์เฟิ ร์ ท
– สตราสบรู ก์ (ฝรั่งเศส)-ริควีร์-โกลมาร์
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก หนึ่งในเมืองสําคัญ
ของฝรั่งเศสที่ปัจจุบนั เป็ นที่ต้งั ของสภาแห่งสหภาพยุโรปแห่งที่สอง นําท่านเดินชมและเก็บภาพสวยๆ
ของ LA PETITE FRANCE หรือฝรั่งเศสน้ อย เขตเมืองเก่าของเมืองสตราสบูร์ก ที่อนุรักษ์บา้ นเรื อนเมื่อ
200-300 ปี ก่อนไว้ได้เป็ นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองริควีร์เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอัลซาคที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศส
นัง่ รถผ่านชมบริ เวณไร่ องุ่นที่ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที่ลดหลัน่ ไปมา ก่อนนําท่านเข้าไปเดินเล่นในตัว
เมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
โกลมาร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des Vins d'Alsace)
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่ านเข้ าที่พัก โรงแรม
MERCURE COLMAR CENTRE หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
โกลมาร์ -ทิทิเซ่ ทะเลสาบใน ป่ าดํา (เยอรมัน)– ฟุสเซ่ น เมืองในเส้ นทางโรแมนติค สตราเซ่
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เดินเล่นชม เมืองโกลมา ร์ เป็ น หนึ่ง เมืองในแคว้นอัลซาค ที่มีชื่อเสี ยงในการ อนุรักษ์เมืองให้คง
บรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรี ยงรายไปด้วยเรื อนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม
โบสถ์ พิพธิ ภัณฑ์ คริ สต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่าง
ดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เวนิซ ” นําท่านถ่ายรู ป
กับ มหาวิหารเซ็นต์ มาร์ ติน ที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองเก่า มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขต
ป่ าดําของเยอรมัน เพือ่ นําท่านเดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบเล็กๆใจกลางเขตป่ า
ดํา ที่เป็ นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรู ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย หลังอาหารให้เวลาท่านเดินเล่นชมธรรมชาติหรื อช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของเยอรมัน
อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู
เครื่ องครัวตุก๊ ตาคู่ ZWILLING กระเป๋ าRIMOWA เสื้อผ้าแฟชัน่ AGNER ฯลฯ ได้เวลานัดหมาย นําท่าน
เดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามในเขตบาวาเรี ย-อัลไพน์ ที่ท่านจะได้ชื่น ชมทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการ
เดินทาง จนถึง เมืองฟุสเซ่ น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่ นแคว้นบาวาเรี ย สเน่ห์
ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสนั เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นําท่าน
เดินเล่น-ถ่ายรู ป สวยๆสบายๆ
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่ า
วันที่สี่ ฟุสเซ่ น
– ปราสาทนอยชวานสไตน์ –อินสบรุค (ออสเตรีย)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริ มทะเลสาบแอลป์ หรื อได้รับการขนานนามว่า เมือง
แห่ งปราสาทกษัตริย์ KONIG SCHLOSS เพราะเป็ นที่ต้งั ของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรี ย นอย
ชวานสไตน์และ โฮเฮนชวานเกา นําท่าน ขึน้ รถชัตเติล้ บัสขึน้ เขา (การให้บริ การขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
หากไม่สามารถขึ้นได้โดยรถบัส อาจต้องเดินขึ้นปราสาท หรื อขึ้นรถเทียมม้า มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 6
ยูโร) เพือ่ นําท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขาสูงที่สร้างจาก
บัญชาของกษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2 ที่ตอ้ งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรด
ของพระองค์ นําท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรู ปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดัง่ รู ปโปสเตอร์
โปสการ์ดต่างๆ(หากมีหิมะปกคลุมหรื อมีอนั ตรายจะไม่สามารถไปที่สะพานได้) ซึ่งความงามนี้ยงั ทําให้
ปราสาทแห่งนี้เป็ นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย ์ ได้นาํ มาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ยท์ ุกแห่งทัว่ โลก จากนั้น นําท่านเดินลงจากตัวปราสาท หรื อท่าน
อาจซื้อตัว๋ ขึ้นรถเทียมม้ามีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมท่านละ 3 ยูโร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางถนนเลียบเทือกเขาแอลป์ อัลไพน์ บาวาเรี ยที่สวยงาม ข้ามพรมแดนเข้าสู่
ประเทศออสเตรี ย สู่ เมืองอินสบรุค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ของประเทศออสเตรี ย เมืองสวยในหุบเขา
ที่มีบรรยากาศสวยงาม นําท่านเดินเล่นบริ เวณ จตุรัสเมืองเก่ า ที่มี พระตําหนักหลังคาทองคํา ที่มีอายุร่วม

450 ปี เป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญและมีอาคารบ้านเรื อนในสมัยก่อนที่ปัจจุบนั เป็ นร้านค้าหลากหลายประเภท
ก่อนให้เวลาท่านช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง และเครื่ องแก้วสวารอฟสกี้อนั โด่งดัง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ.ภัตตาคารจีน
นําท่ านเข้ าที่พักโรงแรม ALP HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า อินสบรุค-ลูเซิร์น(สวิตเซอร์ แลนด์ )-ซู ริค
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ใต้ภูเขาอัลเบิร์ตที่ยาวร่ วม 13 กิโลเมตร ผ่านพรมแดนออสเตรี ย ผ่านราชรัฐ ลิค
เท่นสไตน์ ข้ามแม่น้ าํ ไรน์สู่สวิตเซอร์แลนด์ เพือ่ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองริ มทะเลสาบ ที่ได้ชื่อ
ว่าถูกถ่ายรู ปมากที่สุดในสวิส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ.ภัตตาคารจีน
บ่ าย
ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรื อเดินเล่น
เลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาหลากหลายยีห่ อ้ , ช็อคโกแลต, มีดพับของ
ทหารสวิส รองเท้า แฟชัน่ Bally ฯลฯ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่เมืองซู ริค
นําท่ านเข้ าที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่ า
วันที่หก สนามบินซู ริค -กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ ผ่านขั้นตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางเพือ่
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
13.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน
TG 971 บินตรงสู่ กรุงเทพฯ (มีอาหารกลางวันและอาหารเช้าบริ การบนเครื่ อง)
วันที่เจ็ด สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
06.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

เดินทางวันที่ 1-7พ.ค. / 17-23 พ.ค. 2559
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

55,900
7,000

บาท
บาท

*** บัตรโดยสารของการบิ นไทยที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
*** รายการทัวร์นี้ ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุตาํ่ กว่า 4 ปี เนื่ องจากมีการขึน้ ยอดเขาสูงเกิ น3,000เมตร ***
•

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 ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่ ริษทั
์
ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ฯ ต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่าง 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-ซูรคิ // ซูรคิ -กรุงเทพฯ
• 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 สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
2 ธ.ค.58 และท่านต้องชําระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิม่ จากราคาทัวร์อกี ท่านละ 700 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 โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
• กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน
้ และมีเหตุทาํ
ให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน
์
โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
• บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
• บริษท
ั 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) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงพับเสริม หรือแยกพักแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องชําระค่า
พักเดี่ยวเพิ่ ม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเก็บของคืนที่พกั นัน้ ๆ
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ าํ
้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ 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
ตนพํานักหรือศึกษาอย่เท่านัน้

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 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 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

