HASHTAG GERMANY
แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวร์ เจาะลึกเส้ นทางโรแมนติค
แฟรงเฟิ ร์ ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ -ล่องเรื อแม่ น้าไรน์ -วุรซ์ เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
ปราสาทนอยชวานสไตน์ -ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ -ช้ อปปิ้ งเอ้าท์เลท-ชมเมืองมิวนิค
กาหนดการเดินทางวันที8่ – 16 ธันวาคม 2561 (คณะเดียวเท่านั้น!!!)

ราคาสุ ดคุ้มเพียง 59,991 บาท
( ไม่ รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และค่าทิป 2,500 บาท)
บินตรงสู่ เยอรมัน..เขาแฟรงค์เฟิ ร์ ต..ออกมิวนิค ไม่ ต้องแวะเปลีย่ นเครื่ อง
สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)

เทีย่ วบินขาไป
เทีย่ วบินขากลับ

TG 920
TG 925

BKK – FRA
MUC - BKK

23.40 – 05.50
13.35 – 06.10

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
➢ บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิ ร์ ต/ มิวนิค-กรุงเทพ พร้ อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
➢ พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักแฟรงเฟิ ร์ ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์ เท่น 1 คืน / มิวนิค2 คืน)
เทีย่ วครบทุกไฮไลท์!!
➢ บาด ฮัมบูรก์ :ชม ศาลาไทย แห่ งแรกในทวีปยุโรป
➢ เซ็นต์ กอร์ : ล่องเรื อชมความสวยงามของแม่ นา้ ไรน์ สู่ เมืองบ็อปปาร์ ด
➢ โฮเฮนชวานเกา: เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
➢ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ : นั่งรถไฟไต่ เขา และกระเช้ าเคเบิล้ คาร์ ไต่ ระดับความสู ง 3000 เมตร ภูเขาทีส่ ู งทีส่ ุ ดในเยอรมัน
➢ มิวนิค:ชม BMW World โชว์รูมใหญ่และทันสมัยทีส่ ุ ด ของรถยนต์ บเี อ็มดับเบิล้ ยู และชม อัลลิลนั ซ์ อารีน่า สเตเดีย้ ม

ช้ อปปิ้ งจุใจ!!! อิงโกลสตัด วิลเลจเอาท์เล็ต
เมนูพเิ ศษ**ลิม้ รสขาหมูเยอรมัน ** พร้ อมเสริฟเบียร์ แบบต้ นตารับ
วันที่

เช้ า

เทีย่ ง

คา่







-

✓

✓

✓

✓

-

4

แฟรงค์เฟิ ร์ ต– วูรซ์ เบิร์ก– โรเธนเบิร์ก– นูเร็มเบิร์ก ✓

✓

-

5

นูเร็มเบิร์ก– ปราสาทนอยชวานสไตน์ –เคมป์ เท่น

✓

✓ BIG BOX HOTEL KEMPTEN

6

มิวนิค–เคมป์ เท่น–ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ –ช้ อปปิ้ งอิง
โกลสตัด -มิวนิค

✓

✓

-

7

มิวนิค– ชมเมือง – BMW WORLD -ช้ อปปิ้ ง –
มิวนิค

✓

✓

-

8

มิวนิค–อัลลิลนั ซ์ อารีน่า สเตเดีย้ ม– กรุงเทพฯ

✓

-

-

9

กรุงเทพฯ

-

-

-

1
2

3

กาหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน)
แฟรงค์เฟิ ร์ ต– ไฮเดลเบิร์ก– บาด ฮัมบูรก์–แฟรงค์
เฟิ ร์ ต
แฟรงค์เฟิ ร์ ต– ล่องเรื อแม่ นา้ ไรน์ –โคโญจน์ –
แฟรงค์เฟิ ร์ ต

✓

โรงแรมที่พกั หรื อเทียบเท่า
TRYP BY WYNHAM
FRANKFURT
TRYP BY WYNHAM
FRANKFURT
CENTRO HOTEL NUREMBERG
(*EX NORIS HOTEL)

HOTEL
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH
HOTEL
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.40 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับ
เจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920

23.40 น.

วันที่สอง
05.50 น.

แฟรงค์เฟิ ร์ ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์เฟิ ร์ ต
เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิ ร์ ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย

กลางวัน
บ่ าย

คา่

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมื องไฮเดลเบิร์กเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริ เวณฝั่งแม่น้ ำเน็กคำร์ หนึ่ งในเมือง
ศูนย์กลำงกำรศึกษำที่สำคัญของเยอรมัน เป็ นที่ต้ งั ของมหำวิทยำลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็ นมหำวิทยำลัยแห่งแรกของ
เยอรมันนำเข้ำชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่สร้ำงขึ้นอยูบ่ นเชิงเขำเหนือแม่น้ ำเน็กคำร์ ซึ่งสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปรำสำทสร้ำงด้วยหิ นทรำยสี แดงซึ่ งมีอำยุกว่ำ 900ปี ชมประตูที่สร้ างเสร็ จในคืน
เดียว วันไนท์ เกท หรื อ ELIZABETH GATEที่สร้ำงขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้ำเฟดเดอริ ก สร้ำงให้เป็ นของขวัญ
วันเกิดแด่พระมเหสี อลิซำเบธ ซึ่ งสร้ำงเสร็ จภำยในคืนเดียว จำกนั้นนำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ถังไวน์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกมีควำมจุถึง 220,000 ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ ก เป็ นเมืองเล็กๆน่ำรักที่มีชื่อเสี ยงด้ำนน้ ำแร่ และสปำ นำท่ำนชม ศาลาไทย
แห่งแรกในทวีปยุโรป และปัจจุบนั ตั้งโดดเด่นเป็ นสง่ำอยูถ่ ึง 2 หลัง ศำลำไทยได้ถูกจัดสร้ำงโดยงบประมำณของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปำกร ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญำตให้ดำเนิ นกำร
จัดสร้ำงโดยเชิ ญอักษรพระปรมำภิไธย จ.ป.ร. ประดิ ษฐำนที่หน้ำบัน ทั้ง 3 ด้ำนของศำลำไทย กำรจัดสร้ำงนี้
นอกจำกเป็ นกำรเทิดพระเกียรติฯแล้ว ยังเป็ นอนุ สรณ์สถำนในโอกำสครบรอบ 100 ปี กำรเสด็จประพำสเมือง
แห่ งนี้ และแสดงถึงควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่ำงไทยกับเยอรมันที่มีมำช้ำนำน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่
เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ตหนึ่งในมหำนครที่ยงิ่ ใหญ่ของเยอรมัน ศูนย์กลำงแห่งธุรกิจกำรค้ำที่สำคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

แฟรงค์เฟิ ร์ ต-ล่องเรื อแม่ นา้ ไรน์ -โคโลญจ์ น -แฟรงค์เฟิ ร์ ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เขตไรน์ แลนด์ หรื อดินแดนแห่ งลุ่มแม่นา้ ไรน์ ระหว่ำงทำงจะผ่ำนแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขำว
ที่มีชื่อเสี ยงของเยอรมัน จนถึงที่ท่าเรื อเซนต์ กอร์ นาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของแม่ นา้ ไรน์ แม่น้ ำสำย
สำคัญที่สุดสำยหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภำพอันสวยงำมตลอดสองฟำกฝั่งแม่น้ ำเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่
องุ่นและปรำสำทของโบรำณอำยุกว่ำ 600ปี และอำคำรบ้ำนเรื อนของอดีตเหล่ำขุนนำงเยอรมนีที่เรี ยงรำยอยูส่ อง
ฟำกฝั่งแม่น้ ำ ผ่ำนบริ เวณผาหินโลเรอไลย์ ซ่ึงมีตำนำนเรื่ องเล่ำที่ลึกลับของเสี ยงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริ เวณนั้นเพื่อ
ป้องกันอันตรำยให้กบั ชำวเรื อที่ตอ้ งเดินทำงผ่ำนไปมำในช่วงที่แม่น้ ำมีควำมคดเคี้ยวและมีสนั ดอน สันทรำย
มำกมำยจนเกิดอุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ จนถึง ท่าเรื อในเมืองบ๊ อปปาร์ ด จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์ เมือง
สำคัญริ มแม่น้ ำไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ และอุตสำหกรรม
ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมออดิโคโลญ 4711อันลือชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้เวลำท่ำนว่ำงเดินเล่นช้อปปิ้ ง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์ น เมืองเก่ำสมัยโรมันเรื องอำนำจ เข้ าชมมหาวิหาร
โคโลญจน์ โดยเริ่ มก่อสร้ำงมำตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหำให้ตอ้ งหยุดพักกำรก่อสร้ำงไปบ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหก
ร้อยปี จึงสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ ง จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่

กลางวัน
บ่ าย

คา่

เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ตนำท่ำนชมจัตุรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็ นจัตุรัสที่เก่ำแก่ที่สุดในเมือง ด้ำนข้ำงก็คือ THE ROMERหรื อ
Frankfurt City Hall หรื อศำลำว่ำกำรเมือง ซึ่งอยูท่ ำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลำให้ท่ำนเดิน
เล่นย่ำนถนน ZEILที่มีหำ้ งสรรพสิ นค้ำที่ทนั สมัยและร้ำนค้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อสิ นค้ำแฟชัน่
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

แฟรงค์เฟิ ร์ ต-วูรซ์ เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวูรซ์ เบิร์กเมืองบนเนินเขำทำงตอนเหนือของแคว้นบำวำเรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ำเมนซึ่งเป็ น
อีกแหล่งเพำะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็ นเมืองที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำร
ยูเนสโก นำท่ำนชมควำมงดงำมของเมืองมรดกโลกเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองโรเธนบิร์ก เมืองโบรำณในยุคอัศวินแห่ งป้อมปรำกำร ที่ยอ้ นไปในศตวรรษที่
13 และเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่ยงั มีกำแพงเมืองโบรำณล้อมรอบตัวเมืองอยูน่ ำท่ำนเดินชมสู่ จัตุรัสกลางเมืองที่ต้งั ของ
ศำลำกลำงเมืองที่สวยงำมมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น ชมเมือง ถ่ำยรู ปและเลือกซื้ อของที่ระลึกในช่วงคริ สมำตร์ ที่โร
เธนเบิร์กเป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีคริ สต์มำสต์ที่สวยงำม จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์กอีกหนึ่ งเมือง
สวยในแคว้นบำวำเรี ย นำท่ำนขึ้นชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอร์ เบิร์กบนเนินเขำ ก่อนลงมำเดินเล่นชมเมืองเก่ำที่
สวยงำมอิสระชมเมือง ช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั CENTRO HOTEL NUREMBERG หรื อเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

วันที่ห้า

นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เคมป์ เทน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงสำยโรแมนติกอันมีชื่อเสี ยงของเยอรมัน ให้ท่ำนได้ชื่นชม ทิวทัศน์ที่งดงำมตลอด
กำรเดิ นทำง จนถึ ง เมื องโฮเฮนชวานเกาเมื องเล็กๆริ มทะเลสำบแอลป์ ที่ ต้ งั ของ 2 ปรำสำทชื่ อดังแห่ งบำวำ
เรี ยนอยชวำนสไตน์และโฮเฮนชวำนเกำ นำท่ำนขึน้ รถชั ตเติล้ บัสขึน้ เขาเพื่อนำท่ำนขึ้นชมภำยในปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซึ่ งตั้งอยู่บนเนิ นเขำสู งที่สร้ำงจำกบัญชำของกษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2 ที่ตอ้ งกำรสร้ำง
ปรำสำทตำมเทพนิยำยของริ ชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำกสะพานแมรี่ จุด
ที่ถ่ำยรู ปกับปรำสำทนี้ ได้ดีที่สุด ดัง่ รู ปโปสเตอร์ โปสกำร์ ดต่ำงๆ ซึ่ งควำมงำมนี้ ยงั ทำให้ปรำสำทแห่ งนี้ เป็ น
ต้นแบบที่ วอลท์ดีสนี ย์ ได้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนต์กำร์ ตูนและได้กลำยเป็ นสัญลักษณ์ ของสวน
สนุกดิสนี่ยท์ ุกแห่งทัว่ โลก จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงลงจำกตัวปรำสำท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

กลางวัน

บ่ าย

คา่

จำกนั้นนำท่ำนสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองปลำยทำงสุดท้ำยของถนนสำยโรแมนติค ตั้งอยูใ่ นแคว้นบำวำเรี ยสเน่ห์ของ
เมืองนี้คืออำคำรหลำยๆหลังจะทำสี หวำนๆ หลำกสี สนั เหมือนกับสี ลูกกวำดสี สวยๆทั้งเมือง นำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรู ป-ช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกในเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ**ลิม้ รสขาหมูเยอรมัน ** พร้ อมเสริฟเบียร์ แบบต้นตารับ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

เคมป์ เทน-ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ -ช้ อปปิ้ งเอ้าท์ เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ สถานีรถไฟซุกสปิ ตบาหน์ เพื่อโดยสำรรถไฟไต่เขำเดินทำงขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขำที่
สูงที่สุดในเยอรมัน ให้ท่ำนชื่นชมทัศนียภำพที่สวยงำมตลอด2ข้ำงทำง จนถึงลำนหิมะบนควำมสูงระดับ 2,000
เมตร นำท่ำนเปลี่ยนเป็ นกระเช้ าเคเบิลคาร์ เพื่อไต่ระดับควำมสูงสู่ระดับควำมสูง 3,000 เมตร ให้เวลำท่ำนเดินเล่น
ถ่ำยรู ปและชื่นชมควำมสวยงำมของเทือกเขำแอลป์ และบนยอดเขำซุกสปิ ตเซ่ นั้นเป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทำง
ธรรมชำติของเยอรมันและออสเตรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอำหำร นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้ วยเคเบิลคาร์ เพียงสถานีเดียวลงสู่ สถานีอปิ เซ่ จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงต่อสู่ เมืองอิงโกลสแตทเพื่อให้ท่ำนได้มีโอกำสเดินเล่นช้อปปิ้ งใน อิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวิลเลจ ท่าน
สามารถหาข้ อมูลในการช้ อปปิ้ งได้ ที่ https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/ ทางบริษัทฯ
จะจัดวีไอพีคูปองทีท่ ่านจะได้ รับส่ วนลดพิเศษเพิม่ ขึน้ อีก ประมาณ 5-10 %(ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของแต่ ละร้ าน)
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบำวำเรี ย หนึ่งในอดีตอำณำจักรที่ยงิ่ ใหญ่
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรื อเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

คา่

วันที่เจ็ด

มิวนิค-ชมเมือง-ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นำท่ำนชม เมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอำณำจักรบำวำเรี ย ที่ยงิ่ ใหญ่แวะถ่ำยรู ปสวยกับพระราชวังนิม
เฟนเบิร์ก พระรำชวังฤดูร้อนของกษัตริ ยแ์ ห่งบำวำเรี ยสถำนที่ประสูติของกษัตริ ยล์ ุดวิกที่2 กษัตริ ยแ์ ห่งบำวำเรี ย
ผูส้ ร้ำง 3 ปรำสำทดัง นอยชวำนสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอริ นคิมเซ ที่กลำยเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำ
เยือนบำวำเรี ยจำกนั้นนำท่ำนชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบำวำเรี ย ให้เวลำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรู ปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อ
ของตกแต่งและที่ระลึก ผ่ำนชมสถำนที่สำคัญๆของมิวนิค อำทิ โอลิมปิ คปาร์ ค / ถนนแมกซิมิเลีย่ น ที่ต้งั ของ
พระรำชวังเรสซิเด้นท์และโอเปรำเฮ้ำส์ รวมทั้งเป็ นที่ต้งั ของเหล่ำร้ำนแบรนด์เนมยีห่ อ้ ดังของยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

บ่ าย

คา่

วันที่แปด
เช้ า

13.35น.

วันที่เก้า
06.10 น.

ช่วงบ่ำย ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ในย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ ถนนแมกซิมิเลียนจนถึงย่านจัตุรัสมา
เรียน ทีต่ ้งั ของศาลาว่าการเมืองมิวนิค ที่สงวยงำมด้วยสถำปัตยกรรมที่ผสมผสำนและยังเป็ นย่ำนถนนคนเดิน
ย่ำนช้อปปิ้ งที่มีร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสิ นค้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เดินเล่นช้อปปิ้ งอย่ำงจุใจ หรื อท่ำนอำจเดินเล่นถ่ำยรู ป
กับอำคำรสวยงำมมำกมำยรวมทั้งวิหารแม่พระ ที่มีสองยอดโดมรู ปทรงหัวหอมอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของมิวนิค
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการทัวร์ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรื อเทียบเท่ า
สนามบินมิวนิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อผ่ำนขั้นตอนกำรทำคืนภำษี – เช็คบัตรโดยสำรตรวจหนังสือเดินทำงเพื่อ
เดินทำงกลับกรุ งเทพฯ ระหว่ำงทำงแวะเก็บภำพสวยๆของอัลลิแอนซ์ อารีน่า สเตเดีย้ มสนำมฟุตบอลแห่ง 2 ทีม
สโมสรฟุตบอลชื่อดังของมิวนิค บำเยิร์นมิวนิค และ 1860มิวนิค
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 925
สนามบินสุ วรรณภูมิ
ถึงท่าอากาศยานสุ รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

******************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ
วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 - 12 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 12 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ

อัตราค่าบริการ
วันที่ 8-16 ธันวาคม 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 - 12 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 02 – 12 ปี 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ราคาท่านละ

59,991 บำท
59,991 บำท
58,991 บำท
8,900 บาท

59,991 บำท
59,991 บำท
58,991 บำท
8,900 บาท

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ อ งจำกกำรวำงแปลนห้ อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ ำ งกัน จึ ง อำจท ำให้ ห้ อ งพัก แบบห้ อ งเดี่ ย ว (Single) ,ห้ อ งคู่
(Twin/Double)ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่ งถ้ำเข้ำพัก 3
ท่ำน มีควำมจำเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่ องจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเรี ยกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณี ที่อำจมีกำรแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณี ที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
หมายเหตุ
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดสอบถามเพิม่ เติม
** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี (ต้ องแจ้ งก่อนล่วงหน้ าหากท่านมีการเปลีย่ นแปลงตั๋ว)
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของหัวหน้ำทัวร์โดยคำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ
ลูกค้ำเป็ นหลัก
อัตรานีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป- กลับสำยกำรบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำรถรับ – ส่งระหว่ำงนำเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร (กฎหมำยยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุกำรเดินทำงคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำทเงื่อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสื อเดินทำง
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง ในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศัพท์ค่ำซักรี ดค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
เป็ นต้น
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณที่จ่ำย 3% (สำหรับกรณี ที่ตอ้ งกำรใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่ อท่าน ตลอดการเดินทาง

ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทยขึ้นอยูก่ บั ควำมพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสิ นน้ ำใจในกำรบริ กำร
ค่ำทิปอื่นๆ เช่น พนักงำนยกกระเป๋ ำโรงแรมและสนำมบิน เป็ นต้น
การจองและชาระเงิน
ชาระค่ ามัดจาท่ านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภำยใน 30 วันก่อนกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันหักค่ำมัดจำ 25,000 บำท(ช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปี ใหม่เป็ น45 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วันหักค่ำมัดจำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนต์และปี ใหม่เป็ น30 - 44 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 14วันคิดค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ (ช่วงเทศกำลเป็ นสงกรำนต์และปี ใหม่1 - 14 วัน)
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วันซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อไม่ สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่ างน้ อย 20
ท่ านหรื อผลการพิจารณาวีซ่าผ่ านไม่ ครบจานวน 20 ท่ านและ/หรื อมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ ถึง 20 ท่ านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ภายใน 15 วันหรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้ องการ
ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริ ษทั ฯ มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจัดเตรี ยมเอกสำรให้ครบตำมที่สถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุ มตั ิวีซ่ำขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่ งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง
ในกรณี ที่เอกสำรของท่ำนไม่สมบู รณ์ ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุ มตั ิ วีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสี ย
ค่ำธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำให้กบั ผูร้ ้องขอ
หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่วำ่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้องคืนค่ำวีซ่ำได้)
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ งั หมด (กำรบิดเบือนข้อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำ
ประเทศเป็ นกำรถำวร)
หำกท่ำนส่ งเอกสำรล่ำช้ำ แล้วผลปรำกฏว่ำ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วันทำกำร ทำงบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ ง (ค่ำมัดจำตัว๋ กับสำยกำรบินหรื อหำกทำงบริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรออกตัว๋ แล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะหักค่ำตัว๋ เครื่ องบินเต็มจำนวนและจะทำกำรคืนให้ท่ำนตำมที่สำยกำรบินคืนให้กบั ทำงบริ ษทั ฯ โดยใช้เวลำประมำณ
6 เดือนทั้งนี้บำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋ เครื่ องบินได้ท่ำนสำมำรถตรวจสอบกับทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ที่ทำงสถำนทูตเรี ยกเก็บ ค่ำมัดจำในต่ำงประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 15 วัน
ผูท้ ี่ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำ – ออกเมืองได้ไม่ว่ำจะเป็ นประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศ หรื อใช้เอกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และสำหรับท่ำนที่ถูกปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่ องมำจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริ ต หรื อจะหลบหนี เข้ำเมือง หรื อใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยืน่ วีซ่ำ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์มำแล้วไม่วำ่ บำงส่วนหรื อเต็มจำนวนและทำงบริ ษทั ฯ
จะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมกฎหมำย

สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ทำงบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรไม่คืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมด ยกเว้นหำกเกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัย และทำงบริ ษทั ฯ จะขอดำเนิ นกำรแจ้งยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเนื่ องจำก
กำรยืน่ วีซ่ำจะถูกระบุเป็ นสถิติของทำงบริ ษทั ฯกับทำงสถำนทูต
หมายเหตุอื่นๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ
จำเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประท้วงต่ำงๆ และกำรล่ำช้ำของสำยกำร
บินหรื อกำรยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์สินสู ญหำย สู ญเสี ย หรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของ
หัวหน้ำทัวร์ โดยทำงบริ ษทั ฯ จะพยำยำมแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำดังกล่ำวได้ตำมควำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่
และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมันเพิ่มหรื อค่ำตัว๋ เครื่ องบินเพิ่มเติมจำกรำคำที่กำหนดไว้โดยทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำโดยยืนยันจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผเู ้ ดินทำงได้รับเป็ นหลัก
3.เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆ ตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรื อ
ออกประเทศ ไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจำกกำรจองและชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมดแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่ำงๆ
ตำมที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าทีส่ ถานทูตเยอรมัน) ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 7 วัน
ผู้ยื่นคาร้ องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้ องมาแสดงตัวสแกนนิว้ มือ ทีศ่ ูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- โดยนับวันเริ่ มเดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงจะต้องไปยืน่ คำร้องขอทำหนังสื อเดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทำง
- หน้ำหนังสื อเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
ิ ธิใ์ นการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบ ันเท่านนั้
** ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสท
ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ้ งแนบมาเพือ่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษท
ั จะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
** ในสว่ นของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ
ี า่ เชงเก้นทีเ่ คยใชเ้ ดินทางภายใน
น ับจากปัจจุบ ัน
วีซา่ อเมริกาและวีซา่ อ ังกฤษ ให้ถา่ ยสาเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซา่
แนบมาด้วยเพือ่ ประกอบการพิจารณาวีซา่ **

3 ปี

2. รูปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสื อเดินทาง)
- ฉำกหลังสี ขำวเท่ำนั้น เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรู ปลงบนวีซ่ำ
- รู ปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวก **
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
- ใช้สำเนำสูติบตั ร
- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยูถ่ ึงแม้มีบตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูติบตั รด้วย
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่ อได้ ท้งั เบอร์ ที่ทางาน, เบอร์ บ้านและเบอร์ มือถือ
สำเนำทะเบียนสมรส กรณี ท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณี ท่ำนที่หย่ำแล้ว
หนังสื อรับรองการทางาน หรื อเอกสารบ่ งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้ าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริ ษทั ที่ทำงำนอยูเ่ ป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริ ง) โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำ
ทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสื อรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริ ง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับหน่วยงำน หรื อ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
(ถ้ าเป็ นหนังสื อรับรองการทางานทีอ่ อกโดยราชการ ต้ องดูตัวเลขให้ เป็ นอารบิกไม่ รับตัวเลขไทย)
- กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรื อ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรื อ สำเนำหนังสื อรับรองควำมเป็ น
เจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- กรณีทาอาชีพอิสระต้องทำจดหมำยแนะนำตัวเองว่ำทำอำชีพอะไร ได้เงินมำจำกอะไร (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- กรณีท่านทีเ่ ป็ นแม่ บ้าน
• หำกไม่มีอำชีพหรื อเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูติบตั รบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสื อ
ชี้แจงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว่ ่างงาน / ไม่ มีรายได้ จะต้องมีผสู ้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำนทำงด้ำน
กำรเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรื อจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผเู ้ ดินทำง
พร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด หรื อญำติใกล้ชิด (กรณี น้ ีหำกควำมสัมพันธ์ไม่
สำมำรถสื บได้ หรื อไม่เป็ นควำมจริ ง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ คำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสื อรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษำ จำกโรงเรี ยนหรื อจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริ ง) หรื อ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรี ยนหรื อสำเนำบัตรนักเรี ยน กรณี เป็ นเด็กเล็ก

10. หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงกำรเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลัง
อย่ำงน้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถ่ ายบุคมาได้เลย แต่ หากไม่มีการอัพเดทต่อเนื่อง หรื อเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ
เม้ นเท่านั้น!!!
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ต้องให้บุคคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกัน เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,น้อง ทำ
หนังสื อรับรองค่าใช้ จ่ายและชี้แจงความสัมพันธ์ โดยระบุชื่อผู้ออกค่าใช้ จ่ายและชื่ อผู้ทถี่ ูกออกค่าใช้ จ่ายให้ พร้ อมสาเนา
สมุดบัญชี หรื อ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงกำรเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังอย่ำง
น้อย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุ ด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
- และเอกสำรผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย 1. สำเนำพำสปอร์ตหรื อบัตรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำย 3.
เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้ำน , ใบสูติบตั ร
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่ รับบัญชีฝากประจาและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่ วีซ่า
- กรณี มีเงินฝำกในบัญชีนอ้ ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุ ณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็ น
ต้น
- กรณี ที่เดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสื อรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วยแต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ำยที่มีกำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุ
ชื่อและควำมสัมพันธ์ช้ ีแจงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
*** สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนีเ้ พื่อแสดงให้ เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่ เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา
11. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา หรื อ บิดา-มารดา หย่าร้ าง)
- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรื อมำรดำ
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้น
สังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ น
ภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชี้แจงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรื อหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุ ณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ ูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*********************************
ใบกรอกข้อมูลพื้นฐำนในกำรทำวีซ่ำ
** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น!! **
ต้องกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อควำมสะดวกในกำรขอวีซ่ำ
หำกท่ำนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถยืน่ วีซ่ำให้ท่ำนได้
ชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง ภำษำไทย ...................................................................................................................................................
ชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง ภำษำอังกฤษ ตำมหนังสื อเดินทำง...............................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด ค.ศ...........................................................................................................................................................................
เชื้อชำติ .............................. สัญชำติ .............................. สถำนที่เกิด..................................ประเทศ............................................
สถำนภำพ โสดหย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ต้องนำมำแสดงด้วย)
แต่งงำนแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ต้องนำมำแสดงด้วย)
*กรุ ณำระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เปลี่ยนสถำนภำพ ....................................................................................................................
ที่อยู่ ที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณี สถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำที่มีกำรยืน่ ขออนุมตั ิวีซ่ำ
( ถ้ำที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน กับที่อยูป่ ัจจุบนั คนละที่อยูก่ รุ ณำแจ้งรำยละเอียด )
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย.์ .............................
ท่ำนอำศัยอยูใ่ นบ้ำนหลังนี้มำเป็ นเวลำ ............... ปี ......... เดือน
หมำยเลขโทรศัพท์ บ้ำน...........................................ที่ทำงำน ................................................
มือถือ..........................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………................
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนังสื อเดินทำงมำแล้วทั้งหมด .........................เล่ม
หมำยเลขหนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำ .......................................................................................................................................................
หนังสื อเดินทำงปัจจุบนั เลขที่ ................................. วันที่ออก.....................................หมดอำยุ.........................................................
ประเทศที่เคยเดินทำงไป (ในรอบ 5 ปี ) วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงค์ในกำรไป
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำท่ำนเคยเดินทำงเข้ำกลุ่มประเทศในยุโรปหรื อไม่และเมื่อใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
วันเดือนปี ที่เคยเข้ำครั้งล่ำสุด .............................................................................................................................................................
รวมทั้งหมดกี่วนั ................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในกำรไป ......................................................................................................................................................................
ท่ำนเคยได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำหรื อไม่
ไม่เคย
เคย(เหตุผลในกำรปฎิเสธ)...........................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เดินทางเกีย่ วกับด้ านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ ายต่ างๆ
กรณี รับรำชกำรอำทิ ทหำร ตำรวจ และอื่น ๆ กรุ ณำระบุยศและสังกัดทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ถ้ำทรำบ)
งำนปัจจุบนั ทำอำชีพ , ตำแหน่ง ( โปรดระบุเป็ นภำษำอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อบริ ษทั ที่ทำงำน .............................................................................................................................................................................
โปรดระบุวนั ที่เริ่ มทำงำน .................................................................................................................................................................
ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทำงำน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...................................................................................................................................................................................
อีเมลล์ ................................................................................................................................................................................................
ท่ำนมีรำยได้นอกเหนือจำกงำนประจำหรื อไม่ มี เงินเดือน...........................บำท
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดกรอกรำยละเอียด ..............................................................................................................................................................
รำยได้รวมต่อเดือนจำกทุกงำนที่ท่ำนทำ...........................................................................................................................................
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอื่นๆหรื อไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว

มี รำยได้....................... บำท
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียด ..................................................................................................... ............................................................
ท่ำนได้มีกำรออมเงิน เช่น ได้ซ้ือบ้ำน , ที่ดิน , อสังหำริ มทรัพย์ , ซื้อหุน้ เล่นแชร์หรื อไม่
มี
ไม่มี
ถ้ำมีโปรดแจ้งรำยละเอียดพร้อมระบุมูลค่ำรวม...................................................................................................................................
ท่ำนแบ่งรำยได้ของท่ำนให้กบั สมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ .....................................................................................................
ท่ำนได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่ำไหร่ ...............................................................................................................................................
ในกำรเดินทำงครั้งนี้ ใครเป็ นคนออกค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำน ......................................................................................................................
ใครเป็ นคนจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม ค่ำอำหำร .................................................................................................................
ถ้ำมีคนจ่ำยให้ท่ำน ไม่วำ่ จะเป็ นบำงส่วน หรื อ ทั้งหมด เขำได้จ่ำยให้เป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของท่ำนในกำรไปอังกฤษเป็ นจำนวนเงินเท่ำไหร่ ...................................................................................................

ประวัติของบิดำ
ชื่อของบิดำ ........................................................................... นำมสกุลของบิดำ ...............................................................................
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