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HASHTAG GERMANY
แกรนด์ เยอรมัน วัน คืน ทัวร์ เจาะลึกเส้ นทางโรแมนติค
แฟรงเฟิ ร์ ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ -ล่องเรื อแม่ นําไรน์ -วุรซ์ เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นู เรมเบิร์ก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ -ช้ อปปิ งเอ้าท์ เลท-ชมเมืองมิวนิค
กําหนดการเดินทางวันที8 – 16 ธันวาคม
(คณะเดียวเท่ านัน!!!)

ราคาสุ ดคุ้มเพียง 59,991 บาท
( ไม่ รวมค่ าวีซ่า 3,500 บาท และค่าทิป ,5 บาท)
บินตรงสู่ เยอรมัน..เขาแฟรงค์เฟิ ร์ ต..ออกมิวนิค ไม่ต้องแวะเปลียนเครื อง
สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)

เทียวบินขาไป
เทียวบินขากลับ

TG 920
TG 925

BKK – FRA
MUC - BKK

ไฮไลท์ โปรแกรมทัวร์
 บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิ ร์ ต/ มิวนิค-กรุงเทพ พร้ อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
 พักหรู โรงแรม 4 ดาว (พักแฟรงเฟิ ร์ ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์ เท่ น คืน / มิวนิค2 คืน)
เทียวครบทุกไฮไลท์ !!
 บาด ฮัมบูรก์ :ชม ศาลาไทย แห่ งแรกในทวีปยุโรป
 เซ็ นต์ กอร์ : ล่ องเรือชมความสวยงามของแม่ นําไรน์ สู่ เมืองบ็อปปาร์ ด
 โฮเฮนชวานเกา: เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

23.40 – 05.50
13.35 – 06.10
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 ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ : นังรถไฟไต่ เขา และกระเช้ าเคเบิลคาร์ ไต่ระดับความสู ง
เมตร ภูเขาทีสู งทีสุ ดในเยอรมัน
 มิวนิค:ชม BMW World โชว์รูมใหญ่และทันสมัยทีสุด ของรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และชม อัลลิลนั ซ์ อารีน่า สเตเดียม
ช้ อปปิ งจุใจ!!! อิงโกลสตัด วิลเลจเอาท์ เล็ต
เมนูพิเศษ**ลิมรสขาหมูเยอรมัน ** พร้ อมเสริฟเบียร์ แบบต้ นตํารับ
วันที
1
2
3

กําหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมัน)
แฟรงค์เฟิ ร์ ต– ไฮเดลเบิร์ก– บาด ฮัมบูรก์ –แฟรงค์
เฟิ ร์ ต
แฟรงค์เฟิ ร์ ต– ล่ องเรื อแม่นาไรน์
ํ –โคโญจน์ –
แฟรงค์เฟิ ร์ ต

เช้ า

เทียง

คํา







-









-

4

แฟรงค์เฟิ ร์ ต– วูรซ์ เบิร์ก– โรเธนเบิร์ก– นูเร็มเบิร์ก





-

5

นูเร็มเบิร์ก– ปราสาทนอยชวานสไตน์ –เคมป์ เท่ น







6

มิวนิค–เคมป์ เท่ น–ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ –ช้ อปปิ งอิง
โกลสตัด -มิวนิค





-

7

มิวนิค– ชมเมื อง – BMW WORLD -ช้ อปปิ ง –
มิวนิค





-

8

มิวนิค–อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดียม– กรุงเทพฯ



-

-

9

กรุงเทพฯ

-

-

-

โรงแรมทีพักหรื อเทียบเท่ า
TRYP BY WYNHAM
FRANKFURT
TRYP BY WYNHAM
FRANKFURT
CENTRO HOTEL NUREMBERG
(*EX NORIS HOTEL)
BIG BOX HOTEL KEMPTEN
HOTEL
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH
HOTEL
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.4 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น เคาน์ เตอร์ D ประตู - สายการบินไทย พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทียวบิน TG 920

23.40 น.
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วันทีสอง
05.50 น.

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีสาม
เช้ า

แฟรงค์เฟิ ร์ ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิ ร์ ต หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย
นําท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื องไฮเดลเบิ ร์กเมื องที สุ ด แสนโรแมนติ ก ตังอยู่บ ริ เวณฝั งแม่นําเน็ กคาร์ ห นึ งในเมื อง
ศูนย์กลางการศึกษาทีสําคัญของเยอรมัน เป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกของ
เยอรมันนําเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์กทีสร้ างขึนอยูบ่ นเชิงเขาเหนื อแม่นาเน็
ํ กคาร์ ซึ งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหิ นทรายสี แดงซึ งมีอ ายุกว่า ปี ชมประตู ทีสร้ างเสร็ จ ในคื น
เดียว วันไนท์ เกท หรื อ ELIZABETH GATEทีสร้ างขึนโดยคําสังของพระเจ้าเฟดเดอริ ก สร้างให้เป็ นของขวัญ
วันเกิดแด่พระมเหสี อลิซ าเบธ ซึ งสร้ างเสร็ จภายในคืนเดี ยว จากนันนําท่านชมความยิงใหญ่ของ ถังไวน์ทีใหญ่
ทีสุ ดในโลกมีความจุถึง , ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ ก เป็ นเมื องเล็กๆน่ ารักทีมีชือเสี ยงด้านนําแร่ และสปา นําท่านชม ศาลาไทย
แห่ งแรกในทวีปยุโรป และปั จจุบนั ตังโดดเด่นเป็ นสง่าอยู่ถึง 2 หลัง ศาลาไทยได้ถูกจัดสร้างโดยงบประมาณของ
กระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบโดยกรมศิ ลปากร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ด าํ เนิ นการ
จัดสร้ างโดยเชิ ญอัก ษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิ ษ ฐานทีหน้าบัน ทัง 3 ด้านของศาลาไทย การจัด สร้ างนี
นอกจากเป็ นการเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเป็ นอนุสรณ์ส ถานในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมือง
แห่ งนี และแสดงถึงความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดระหว่างไทยกับเยอรมันทีมีมาช้านาน จากนันนําท่านเดิ นทางกลับ สู่
เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ตหนึงในมหานครทียิงใหญ่ของเยอรมัน ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้าทีสําคัญ
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ ทีพัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรื อเทียบเท่ า

แฟรงค์เฟิ ร์ ต-ล่องเรื อแม่ นาไรน์
ํ -โคโลญจ์ น -แฟรงค์เฟิ ร์ ต

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เขตไรน์แลนด์ หรื อดินแดนแห่ งลุ่มแม่ นําไรน์ ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นทีผลิตไวน์ขาว
ทีมีชือเสียงของเยอรมัน จนถึงทีท่าเรื อเซนต์ กอร์ นาํ ท่ านล่ องเรื อชมความสวยงามของแม่ นาไรน์
ํ
แม่นาสาย
ํ
สําคัญทีสุ ดสายหนึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝังแม่นาเพลิ
ํ ดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่
องุ่นและปราสาทของโบราณอายุกว่า ปี และอาคารบ้านเรื อนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีทีเรี ยงรายอยูส่ อง
ฟากฝังแม่นาํ ผ่านบริ เวณผาหินโลเรอไลย์ ซึงมีตาํ นานเรื องเล่าทีลึกลับของเสี ยงสะท้อนทีเกิดขึนบริ เวณนันเพือ
ป้องกันอันตรายให้กบั ชาวเรื อทีต้องเดินทางผ่านไปมาในช่วงทีแม่นามี
ํ ความคดเคียวและมีสันดอน สันทราย
มากมายจนเกิดอุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ จนถึง ท่าเรื อในเมืองบ๊ อปปาร์ ด จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมือง
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กลางวัน
บ่าย

คํา

สําคัญริ มแม่นาไรน์
ํ
และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ ของเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม
ทังยังเป็ นแหล่งผลิตนําหอมออดิโคโลญ อันลือชือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้เวลาท่านว่างเดินเล่นช้อปปิ ง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์ น เมืองเก่าสมัยโรมันเรื องอํานาจ เข้ าชมมหาวิหาร
โคโลญจน์ โดยเริ มก่อสร้างมาตังแต่ปี
แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหก
ร้อยปี จึงสร้างเสร็ จสมบูรณ์ในปี
ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ ง จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ตนําท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึงเป็ นจัตุรัสทีเก่าแก่ทีสุ ดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMERหรื อ
Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึงอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นย่านถนน ZEILทีมีหา้ งสรรพสิ นค้าทีทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าแฟชัน
รั บประทานอาหารคํา อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นําท่ านเข้าสู่ ทีพัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี

แฟรงค์เฟิ ร์ ต-วูรซ์ เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองวูรซ์ เบิร์กเมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตังอยูร่ ิ มฝังแม่นาเมนซึ
ํ
งเป็ น
อีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพือผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็ นเมืองทีได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก นําท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมื องโรเธนบิร์ก เมืองโบราณในยุคอัศวินแห่ งป้ อมปราการ ทีย้อนไปในศตวรรษที
13 และเป็ นอีกหนึงเมืองทียังมีกาํ แพงเมืองโบราณล้อมรอบตัวเมืองอยูน่ าํ ท่านเดินชมสู่ จัตุรัสกลางเมืองทีตังของ
ศาลากลางเมืองทีสวยงามมีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ถ่ายรู ป และเลือกซื อของทีระลึกในช่วงคริ สมาตร์ ทีโร
เธนเบิร์กเป็ นหนึ งในเมื องที มีคริ สต์มาสต์ทีสวยงาม จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมื องนูเรมเบิร์กอีกหนึ งเมื อง
สวยในแคว้นบาวาเรี ย นําท่านขึนชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอร์ เบิร์กบนเนิ นเขา ก่อนลงมาเดินเล่นชมเมืองเก่าที
สวยงามอิสระชมเมือง ช้อปปิ งตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารคํา อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นําท่านเข้าสู่ ทีพักCENTRO HOTEL NUREMBERG หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีห้ า
เช้ า

นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เคมป์ เทน

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางไปตามเส้นทางสายโรแมนติกอันมีชือเสี ยงของเยอรมัน ให้ท่านได้ชืนชม ทิวทัศน์ทีงดงามตลอด
การเดิ น ทาง จนถึ ง เมื องโฮเฮนชวานเกาเมื อ งเล็ก ๆริ ม ทะเลสาบแอลป์ ที ตังของ ปราสาทชื อดัง แห่ ง บาวา
เรี ยนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา นําท่านขึนรถชั ตเติลบัสขึนเขาเพือนําท่านขึนชมภายในปราสาทนอย
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กลางวัน
บ่าย

คํา

ชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซึ งตังอยู่บนเนิ นเขาสู งทีสร้างจากบัญชาของกษัต ริ ยล์ ุดวิคที ที ต้องการสร้ าง
ปราสาทตามเทพนิ ยายของริ ชาร์ ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นําท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี จุ ด
ที ถ่ายรู ป กับ ปราสาทนี ได้ดี ทีสุ ด ดังรู ปโปสเตอร์ โปสการ์ ด ต่างๆ ซึ งความงามนี ยัง ทําให้ป ราสาทแห่ งนี เป็ น
ต้น แบบที วอลท์ดี ส นี ย ์ ได้น ํามาสร้า งเป็ นปราสาทในภาพยนต์ก าร์ ตู น และได้กลายเป็ นสั ญลัก ษณ์ ของสวน
สนุกดิสนีย์ทุกแห่งทัวโลก จากนันนําท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
จากนันนําท่านสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตังอยู่ในแคว้นบาวาเรี ยสเน่ห์ของ
เมืองนีคืออาคารหลายๆหลังจะทาสี หวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสี สวยๆทังเมือง นําท่านเดินเล่นถ่ายรู ป-ช้อปปิ งสินค้าทีระลึกในเมือง
รั บประทานอาหารคํา ณ.ภัตตาคาร เมนูพิเศษ**ลิมรสขาหมูเยอรมัน ** พร้ อมเสริฟเบียร์ แบบต้ นตํารับ
นําท่านเข้าสู่ ทีพักBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรื อเทียบเท่ า

วันทีหก

เคมป์ เทน-ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ -ช้ อปปิ งเอ้ าท์ เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิ ตบาหน์ เพือโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึนสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาที
สูงทีสุ ดในเยอรมัน ให้ท่านชืนชมทัศนียภาพทีสวยงามตลอด ข้างทาง จนถึงลานหิ มะบนความสูงระดับ ,
เมตร นําท่านเปลียนเป็ นกระเช้ าเคเบิลคาร์ เพือไต่ระดับความสู งสู่ ระดับความสู ง , เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่น
ถ่ายรู ปและชืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ นันเป็ นอีกหนึ งพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่ านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่สถานีอปิ เซ่ จากนันนําท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองอิงโกลสแตทเพือให้ท่านได้มีโอกาสเดินเล่นช้อปปิ งใน อิงโกลสแตทเอ้าล์ เลทวิลเลจ ท่ าน
สามารถหาข้อมูลในการช้ อปปิ งได้ ที https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/ ทางบริษัทฯ
จะจัดวีไอพีคูปองทีท่ านจะได้ รับส่ วนลดพิเศษเพิมขึนอีก ประมาณ -10 %(ขึนอยู่กบั เงือนไขของแต่ ละร้ าน)
รั บประทานอาหารคํา อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย หนึงในอดีตอาณาจักรทียิงใหญ่
นําท่ านเข้าสู่ ทีพัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีเจ็ด
เช้ า

มิวนิค-ชมเมือง-ช้ อปปิ ง

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชม เมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรี ย ทียิงใหญ่แวะถ่ายรู ปสวยกับพระราชวังนิม
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กลางวัน
บ่าย

คํา

วันทีแปด

เฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ยแ์ ห่ งบาวาเรี ยสถานทีประสู ติของกษัตริ ยล์ ุดวิกที กษัตริ ยแ์ ห่ งบาวาเรี ย
ผูส้ ร้าง ปราสาทดัง นอยชวานสไตน์-ลินเดอร์ ฮอฟและเฮอริ นคิมเซ ทีกลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวให้มา
เยือนบาวาเรี ยจากนันนําท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ โชว์รูมใหญ่และทันสมัยทีสุ ดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรี ย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื อ
ของตกแต่งและทีระลึก ผ่านชมสถานทีสําคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิ คปาร์ ค / ถนนแมกซิ มิเลียน ทีตังของ
พระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทังเป็ นทีตังของเหล่าร้านแบรนด์เนมยีห้อดังของยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านช้อปปิ งใหญ่ของมิวนิคตังแต่ ถนนแมกซิมิเลียนจนถึงย่านจัตุรัสมา
เรียน ทีตังของศาลาว่ าการเมื องมิวนิค ทีสงวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทีผสมผสานและยังเป็ นย่านถนนคนเดิน
ย่านช้อปปิ งทีมีร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้ามากมายให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ งอย่างจุใจ หรื อท่านอาจเดินเล่นถ่ายรู ป
กับอาคารสวยงามมากมายรวมทังวิหารแม่ พระ ทีมีสองยอดโดมรู ปทรงหัวหอมอีกหนึงในสัญลักษณ์ของมิวนิ ค
รั บประทานอาหารคํา อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นําท่ านเข้าสู่ ทีพัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรื อเทียบเท่ า

13.35น.

สนามบินมิวนิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพือผ่านขันตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสื อเดินทางเพือ
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะเก็บภาพสวยๆของอัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดียมสนามฟุตบอลแห่ง ทีม
สโมสรฟุตบอลชือดังของมิวนิค บาเยิร์นมิวนิค และ
มิวนิ ค
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 925

06.10 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
ถึงท่ าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เช้ า

วันทีเก้ า

******************************************************************************************************
อัตราค่ าบริ การ
วันที - พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ - ปี ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – ปี ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดียวเพิม ท่ านละ

ราคาท่ านละ
, บาท
59,991 บาท
58,991 บาท
8,900 บาท
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อัตราค่ าบริ การ
วันที - ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 02 - 12 ปี ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 02 – 12 ปี ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่านไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดียวเพิม ท่ านละ

ราคาท่ านละ
5 , บาท
5 , บาท
58,991 บาท
8,900 บาท

ข้ อมูลเพิมเติมเรื องโรงแรมทีพัก
1. เนื องจากการวางแปลนห้ อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจทํา ให้ ห้ อ งพั ก แบบห้ อ งเดี ยว (Single) ,ห้ อ งคู่
(Twin/Double)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชันกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ งถ้าเข้าพัก 3
ท่าน มี ความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนื องจากโรงแรมนันไม่ ส ามารถจัด หาได้ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บ เงิ น
เพิมเติมในกรณี ทีอาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ
3. กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิใน
การปรับเปลียนหรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา
ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่ าบริการ อาจมีการเปลียนแปลง โปรดสอบถามเพิมเติม
** ตัวกรุ๊ ปเมือออกตัวแล้วเลือนไม่ ได้ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่ อนล่ วงหน้ าหากท่ านมีการเปลียนแปลงตัว)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสมขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของ
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครื องบินไป- กลับสายการบินไทยชันประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่าภาษีนามั
ํ นเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
ค่าโรงแรมทีพักตามทีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื องดืมทุกมือตามทีระบุในรายการ
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ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนําเทียวตามทีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัวโมงต่อวัน)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆตามทีระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงือนไขตามกรมธรรม์
อัตรานีไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทาง ในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรั มต่ อท่ าน)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีรายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรี ดค่าอาหารและเครื องดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
เป็ นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหกั ณทีจ่าย 3% (สําหรับกรณี ทีต้องการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่ อท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึนอยูก่ บั ความพึงพอใจทีจะตอบแทนเป็ นสิ นนําใจในการบริ การ
ค่าทิปอืนๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน เป็ นต้น
การจองและชําระเงิน
ชํ าระค่ ามัดจําท่ านละ 20,000 บาทภายใน วัน นับตังแต่วนั ทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์ มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
โดยอัตโนมัติชาํ ระส่วนทีเหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ

,

บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง ภายใน วัน หลังจากทีจองทัวร์ โดยโอนเงินผ่าน

ชือบัญชี บริ ษทั โก อินเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด
กสิ กร
กรุงเทพ
ไทยพาณิ ชย์

สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
สาขา โฮมเวิรค์ ราชพฤกษ์

บัญชี ออมทรัพย์

730-2-69467-7
924-0-10557-8
402-3-01011-9

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันหักค่ามัดจํา 25,000 บาท(ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วันหักค่ามัดจํา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่เป็ น30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็ นสงกรานต์และปี ใหม่1 - 14 วัน)
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บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่ อนล่ วงหน้ า 15 วันซึ งจะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือไม่ สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 20
ท่านหรื อผลการพิจารณาวีซ่าผ่ านไม่ ครบจํานวน 20 ท่ านและ/หรื อมีผ้ รู ่ วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่ านซึงในกรณีนีทางบริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าท่ านต้ องการ
ในการยืนขอวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ มีหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามทีสถานทูต
ระบุเท่านัน (การอนุ มตั ิวีซ่ าขึนอยูก่ บั ดุ ลพินิจของแต่ละสถานทูตนัน) พร้อมส่ งมอบเอกสารประกอบการยืนวีซ่าไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที เอกสารของท่ านไม่ ส มบู รณ์ ท างสถานทู ต ฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มัติวีซ่ าของท่ านได้ และท่ านจะต้อ งเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั ง หากต้องการขอยืนคําร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้ก บั ผูร้ ้องขอ
หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดิ นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามที
ระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื องมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
(การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้า
ประเทศเป็ นการถาวร)
หากท่านส่ งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง (ค่ามัดจําตัวกับสายการบินหรื อหากทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการออกตัวแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะหักค่าตัวเครื องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนให้ท่านตามทีสายการบินคืนให้กบั ทางบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลาประมาณ
6 เดือนทังนี บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัวเครื องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ทีทางสถานทูตเรี ยกเก็บ ค่ามัดจําในต่างประเทศ โดยส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
ผูท้ ีไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็ นประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง
และสําหรับท่านทีถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากการกระทําทีส่ อไปในทางทุจริ ต หรื อจะหลบหนีเข้าเมือง หรื อใช้เอกสารปลอม
ประกอบการยืนวีซ่า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทังหมดทีท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ มาแล้วไม่ว่าบางส่ วนหรื อเต็มจํานวนและทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหน้าทีดําเนินการตามกฎหมาย
สําหรับผูเ้ ดิ นทางที ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ืนวีซ่ าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดิ นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั
ยกเว้นหากเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ด วิสัย และทางบริ ษทั ฯ จะขอดําเนิ นการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื องจาก
การยืนวีซ่าจะถูกระบุเป็ นสถิติของทางบริ ษทั ฯกับทางสถานทูต
หมายเหตุอืนๆ
. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที จะเปลียนแปลงหรื อยกเลิ กรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี และจะไม่รับ ผิดชอบใดๆ เมื อเกิดเหตุ
จําเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการ
บินหรื อการยกเลิกเที ยวบิ นรวมถึงในกรณี ทีทรัพย์สินสู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที นอกเหนื อความรั บ ผิด ชอบของ
หัวหน้าทัวร์ โดยทางบริ ษทั ฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีทีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาททีไม่คงที
และกรณี ทีสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํามันเพิมหรื อค่าตัวเครื องบินเพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโปรแกรมเพือ
ความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ทีผูเ้ ดินทางได้รับเป็ นหลัก
3.เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัด จําหรื อทังหมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงือนไขต่างๆ
ตามทีได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

หลักฐานการยืนวีซ่าเยอรมัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืนขอวีซ่าทีสถานทูตเยอรมัน) ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 7 วัน
ผู้ยืนคําร้ องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้ องมาแสดงตัวสแกนนิวมือ ทีศูนย์ยืนวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ตากว่
ํ า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน เดือนหนังสื อเดินทางนี สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทีกองหนังสื อเดินทาง
- หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า หน้า
ิ ธิในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านน
** ทางบริษ ัทฯขอสงวนสท
ั
ในกรณีทมี
ี พาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
่ เชงเก้นทีเคยใชเ้ ดินทางภายใน 3 ปี น ับจากปัจจุบ ัน
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า
่ อเมริกาและวีซา
่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา
่
วีซา
แนบมาด้วยเพือประกอบการพิจารณาวีซา่ **

2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิว จํานวน 2 รู ป เน้ นหน้าใหญ่ (ขนาดรู ปหน้าเท่ากับใน
หนังสื อเดินทาง)
- ฉากหลังสี ขาวเท่านัน เนื องจากสถานทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่า
- รู ปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่ แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่ หมวก **
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุตํากว่ า ปี
- ใช้สาํ เนาสูติบตั ร
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- หากเด็กอายุมากกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี และยังศึกษาอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบตั รด้วย
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเลขโทรศัพท์ ทสามารถติ
ี
ดต่ อได้ ทังเบอร์ ททํี างาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว
สําเนาใบเปลียนชือ กรณีท่านทีมีการเปลียนชือ
สําเนาใบเปลียนนามสกุล กรณีท่านทีมีการเปลียนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีหย่าแล้ว
หนังสื อรั บรองการทํางาน หรื อเอกสารบ่ งชี การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริ ษทั ทีทํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริ ง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณีมีอาชี พรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริ ง) โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับหน่วยงาน หรื อ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
(ถ้ าเป็ นหนังสื อรับรองการทํางานทีออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้ เป็ นอารบิกไม่ รับตัวเลขไทย)
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรื อ สําเนากรมพัฒนาธุ รกิจการค้า หรื อ สําเนาหนังสื อรับรองความเป็ น
เจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตากว่
ํ า เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณีทาํ อาชีพอิสระต้องทําจดหมายแนะนําตัวเองว่าทําอาชีพอะไร ได้เงินมาจากอะไร (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- กรณีท่านทีเป็ นแม่ บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรื อเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูติบตั รบุตร ทังนีเพือแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแจงเกียวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว่างงาน / ไม่ มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแจงโดยหนังสือหรื อจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญาติใกล้ชิด (กรณีนีหากความสัมพันธ์ไม่
สามารถสื บได้ หรื อไม่เป็ นความจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืนคําร้องขอวีซ่านี)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึ กษา
- ใช้หนังสื อรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา จากโรงเรี ยนหรื อจากสถาบัน
เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริ ง) หรื อ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยนหรื อสําเนาบัตรนักเรี ยน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

10. หลักฐานการเงิน
- สําเนาสมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชี เงินฝากออมทรั พย์ เท่ านัน ทีแสดงถึงการเคลือนไหวของบัญชียอ้ นหลัง
อย่างน้อย เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุด วันก่ อนวันยืนวีซ่า)
**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่ หากไม่ มีการอัพเดทต่ อเนือง หรื อเดือนกระโดด ต้ องขอสเตจ
เม้ นเท่ านัน!!!
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชี ฝากประจําและบัญชี กระแสรายวันในการยืนวีซ่า
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กรณีไม่มีบญ
ั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี,น้อง ทํา
หนังสื อรั บรองค่าใช้ จ่ายและชีแจงความสัมพันธ์ โดยระบุชือผู้ออกค่าใช้ จ่ายและชื อผู้ทีถูกออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชี เงินฝากออมทรั พย์ เท่ านัน ทีแสดงถึงการเคลือนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่าง
น้อย เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุ ด วันก่ อนวันยืนวีซ่า)
- และเอกสารผูอ้ อกค่าใช้จ่าย . สําเนาพาสปอร์ตหรื อบัตรประชาชน .จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย .
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน , ใบสูติบตั ร
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชี ฝากประจําและบัญชี กระแสรายวันในการยืนวีซ่า
- กรณี มีเงินฝากในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน เล่ม กรุ ณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ น
ต้น
- กรณี ทีเดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วยแต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ายทีมีการเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุ
ชือและความสัมพันธ์ชีแจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทังนีเพือแสดงให้ เห็นว่ ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับ
ค่ าใช้ จ่ายได้อย่ างไม่ เดือดร้ อนเมือกลับสู่ ภูมิลาํ เนา
11. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรื อมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้น
สังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัดเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการ
งานและการเงิ นของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแจงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสี ยหายทีอาจจะเกิดขึน
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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*********************************
ใบกรอกข้อมูลพืนฐานในการทําวีซ่า
** กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน!! **
ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพือความสะดวกในการขอวีซ่า
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถยืนวีซ่าให้ท่านได้
ชือ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาไทย ...................................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล ผูเ้ ดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง...............................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ค.ศ...........................................................................................................................................................................
เชือชาติ .............................. สัญชาติ .............................. สถานทีเกิด..................................ประเทศ............................................
สถานภาพ โสดหย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนํามาแสดงด้วย)
แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนํามาแสดงด้วย)
*กรุ ณาระบุ วัน/เดือน/ปี ทีเปลียนสถานภาพ ....................................................................................................................
ทีอยู่ ทีสามารถติดต่อได้ในกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาทีมีการยืนขออนุมตั ิวีซ่า
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( ถ้าทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับทีอยูป่ ัจจุบนั คนละทีอยูก่ รุ ณาแจ้งรายละเอียด )
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................
ท่านอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนี มาเป็ นเวลา ............... ปี ......... เดือน
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน...........................................ทีทํางาน ................................................
มือถือ..........................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนังสื อเดินทางมาแล้วทังหมด .........................เล่ม
หมายเลขหนังสื อเดินทางเล่มเก่า .......................................................................................................................................................
หนังสื อเดินทางปัจจุบนั เลขที ................................. วันทีออก.....................................หมดอายุ.........................................................
ประเทศทีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี ) วันเดือนปี ทีไป รวมกีวัน และวัตถุประสงค์ในการไป
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมาท่านเคยเดินทางเข้ากลุ่มประเทศในยุโรปหรื อไม่และเมือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
วันเดือนปี ทีเคยเข้าครังล่าสุ ด .............................................................................................................................................................
รวมทังหมดกีวัน ................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการไป ......................................................................................................................................................................
ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)...........................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกียวกับด้านอาชี พ การงาน รายได้ รายรั บ และรายจ่ ายต่ างๆ
กรณี รับราชการอาทิ ทหาร ตํารวจ และอืน ๆ กรุ ณาระบุยศและสังกัดทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้าทราบ)
งานปั จจุบนั ทําอาชีพ , ตําแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ชือบริ ษทั ทีทํางาน .............................................................................................................................................................................
โปรดระบุวนั ทีเริ มทํางาน .................................................................................................................................................................
ทีอยูข่ องบริ ษทั ทีทํางาน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................................................................................................................................
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อีเมลล์ ................................................................................................................................................................................................
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