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สายการบินไทย TG

1

วัน

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

เช้ า เทีย่ ง เย็น

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินแฟรงเฟิ ร์ท(เยอรมนี) – เมืองไฮเดลเบิร์ก – เมืองสตราสบูร์ก(ฝรั่งเศส)

3
4

เมืองสตราสบูร์ก – McArthurGlen Luxembourg – ประเทศลักเซมเบิร์ก –
เมืองเทรี ยร์(เยอรมนี)
เมืองเทรี ยร์ - ประตูโรมัน พอร์ทา นีกา – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

5

เมืองโคโลญจน์ – กรุ งอัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรื อกระจก - ดัมสแควร์

6

กรุ งอัมสเตอร์ดมั – กรุ งเฮก – เมืองเดลฟท์ – กรุ งบรัสเซลส์(เบลเยีย่ ม)

  

7

สนามบินเบลเยีย่ ม



-

-

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

-

กาหนดการเดินทาง 2563

-

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

-

-

โรงแรม (เทียบเท่า)

-

 

  
  
  

Mercure Strasbourg
Palais des Congres 4*
Vienna House Easy
Trier 4*
Leonardo Koeln 4*
Holiday Inn
Amsterdam 4*
Hilton Brussels City 4*

21-28
4-11
3-10 / 21-28
5-12 / 14-21 / 21-28
1-8 / 23-30

2

วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

-

-

-

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันทีส่ อง (2)
06.15 น.

สนามบินแฟรงเฟิ ร์ ท(เยอรมนี) – เมืองไฮเดลเบิร์ก –
เทีย่ ง ค่า
เมืองสตราสบูร์ก(ฝรั่งเศส)
เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ท ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg)
(ระยะทางประมาณ 82 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
ตั้งอยูใ่ นรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ ก ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี และ
เป็ นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องของความสวยงาม
ความสง่า ความสงบร่ มรื่ น นาท่านเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค.ศ.1300
ด้วยหินทรายสี แดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทาลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้และ
ต่อมาได้รับการบูรณะ เป็ น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเยอรมัน ตั้งอยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าเนคการ์
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริ เวณสวนมีตน้ ไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมี
3

สี สันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ าเนคการ์ สะพานKarl-TheodorHeuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรู ปปั้ นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)
(ระยะทางประมาณ 132 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาสที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่ องจากผลัดกันอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
2 ประเทศนี้สลับกันไปมา มีสถาปั ตยกรรมสมัยโบราณเป็ นร่ องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนั ได้ชื่นชม มี
ย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ ที่รู้จกั กันในนาม la Petite France (ปารีสน้ อย) นาท่านชมเขต la Petite France ภูมิ
ทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ า มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้ งั สี่ ดา้ น และมี
เส้นทางคูคลองเชื่ อมต่อกันไปมากมาย ภายในย่านนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหิ นกรวด เรี ยง
รายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อลั ซาสที่สวยงาม นาท่านชมจัตุรัสเกลแบร์ (Kléber Place) จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่
ที่สุดซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางของเมืองสตาสบูร์ก ภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง “Aubette" อีกหนึ่งอาคาร
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งตั้งอยูท่ างด้านเหนื อของจัตุรัส โดยถูกสร้างขึ้น ในช่วงปี 1765 - 1778 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางในการ
บัญชาการทางทหาร ถ่ ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ ทเทอดาม (Cathedrale Notre Dame) ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหา
วิหารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสู งที่สุดในยุโรปตะวันตกออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค
สร้างด้วยหิ นทรายสี ชมพูท้ งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า
260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่ วนรวมถึงรู ปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้น
อิสระถ่ ายรู ปหรื อเลือกซื้อสิ นค้ าพืน้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Mercure Strasbourg Palais des Congres 4* หรื อระดับเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ าม (3)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

เมืองสตราสบูร์ก – McArthurGlen Luxembourg –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
ประเทศลักเซมเบิร์ก – เมืองเทรียร์ (เยอรมนี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ McArthurGlen Luxembourg
(ระยะทางประมาณ 244 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังทั้งยุโรปและอเมริ กาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI,
ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้า, เครื่ องประดับ, ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
(ระยะทางประมาณ 21 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
4

ประเทศที่มีพ้นื ที่เล็กที่สุดแห่ งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) นาท่านสู่ ยา่ นเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองที่ต้ งั เรี ยงราย
อยูบ่ นแนวหุ บเขา โดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุ บเขาดูงดงามยิง่ นัก อิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อป
ปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเทรียร์ (Trier)
(ระยะทางประมาณ 50 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองที่มีชื่อเสี ยงมากๆ เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่ 3
ยังได้รับการสถาปนาเป็ นโรมที่สอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Vienna House Easy Trier 4* หรื อระดับเทียบเท่า

ค่า

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

เมืองเทรียร์ - ประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมืองเทรี ยร์ ถ่ายรู ปกับประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็ น
ประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนื อของเทือกเขาเอล์ป ถ่ ายรู ปด้ านอกกับมหาวิหารเทรียร์
(Trier Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่สาคัญที่สุดและมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัย
โรมัน ปั จจุบนั ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์ อีกด้วย ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองเทียร์ ที่ได้รับการประกาศ
ขององค์การยูเนสโก (Unesco)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne)
(ระยะทางประมาณ 195 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองต้นตารับน้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นาท่านถ่ ายรู ปกับมหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามตั้งอยูก่ ลางเมืองริ มฝั่ง
แม่น้ าไรน์ในศิลปสไตล์โกธิ ค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลกภายในเป็ นที่เก็บรักษาหี บทองคา บรรจุอฐั ิของกษัตริ ยท์ ี่
เดินทางตามดวงดาวมาคารวะพระเยซูในคืนประสู ติ อิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้ าตามอัธยาศัยย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ของ
ตัวเมือง ที่มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Leonardo Koeln 4* หรื อระดับเทียบเท่า
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วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

ค่า

เมืองโคโลญจน์ – กรุ งอัมสเตอร์ ดัม(เนเธอร์ แลนด์ ) –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
ล่องเรื อกระจก - ดัมสแควร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam)
(ระยะทางประมาณ 262 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ซ่ ึงมีพ้นื ดินต่ากว่าระดับน้ าทะเล และสร้างเมืองโดยการทาเขื่อนกั้นน้ าตั้งแต่
สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ ดมั จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้ แบ่งแยก
ออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้ นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรื อ
ที่ทุกคนเรี ยกในปั จจุบนั ว่าเวนิสแห่งทะเลเหนื อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านล่องเรื อกระจกชมความงามของกรุ งอัมเตอร์ดมั
ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็ นอยูอ่ ย่างใกล้ชิด
ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่ งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรู ปกับพระราชวังเก่าและ
อนุสาวรี ยท์ หารหาญ ถนนเรดไรท์ดีสทริ ค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Amsterdam 4* หรื อระดับเทียบเท่า

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

กรุ งอัมสเตอร์ ดัม – กรุ งเฮก – เมืองเดลฟท์ – กรุ งบรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเฮก (Hague)
(ระยะทางประมาณ 65 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
นาท่านถ่ายภาพด้านหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานทูตกงสุ ลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองที่มี
การวางผังเมืองดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft)
(ระยะทางประมาณ 12 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองเล็กที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างร็ อตเตอร์ ดมั และกรุ งเฮก นาท่านชมเมืองเล็กๆ แต่มีความความ
สวยงามและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างมาก
เนื่ องจากเป็ นที่พานักของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์
(William of Orange) ในช่วงปี ค.ศ. 1572-1584 ผูต้ ่อสู ้เพื่อทวงเอกราชคืนจากสเปน จนได้ชื่อว่าเป็ นบิดาของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ อิสระเดินเล่นชมเมืองบริ เวณจตุรัสกลางเมือง Grote Market ชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่
เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์ แลนด์ ชมโบสถ์เก่า (Old Church) ที่มีความสู งเป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นที่ฝังพระศพ
เจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจน์ และโบสถ์ใหม่ (New Church) ออกแบบโดยเกเปอร์ สสู ง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่าง
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ปี ค.ศ. 1396-1496 โบสถ์สไตล์โกธิค เป็ นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์ ชม Oostpoort ประตูเมืองเก่าที่ยงั คง
สภาพเดิมและมีความสวยงาม แล้วอิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งบรัสเซลส์ (Brussels)
(ระยะทางประมาณ 162 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็ นศูนย์
บัญชาการกลางขององค์การสนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ทาให้หลายประเทศมีสถานทูตใน
บรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจาสหภาพยุโรป และสถานทูตประจานาโต
นาท่านชมเมืองบรัสเซลส์ และถ่ ายรู ปกับอะตอมเมี่ยม (The Atomium) ซึ่งเป็ นประติมากรรมรู ปอะตอมมหึมา ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนในยุคเก่าๆ
สถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิ คและนีโอกอธิ ค ผ่านชมบริ เวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเบล
เยีย่ ม (The Royal Palace Of Brussels) ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป
โดยเฉพาะด้านที่เป็ นศาลากลางเป็ นศิลปะแบบโกธิ คมีรูปปั้ นตามจัว่ ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขาย
ดอกไม้และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ คุณภาพดี ชมรู ปปั้นเด็กชายผมหยิก (Mannekkenpis) สู งประมาณ 3
ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กาลังปั สสาวะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Hilton Brussels City 4* หรื อระดับเทียบเท่ า

เทีย่ ง

ค่า

วันทีเ่ จ็ด (7)
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

เช้ า

-

-

-

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเบลเยีย่ ม มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund คืนภาษี
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

วันทีแ่ ปด (8)
05.35 น.

สนามบินเบลเยี่ยม

สนามบินสุ วรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ
เด็กไม่ มเี ตียง พักเดี่ยว เพิม่

ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ลด
ผู้ใหญ่ / เด็ก

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

21-28 มกราคม 63

76,900

73,900

69,900

15,000

-23,000 / -18,000

4-11 กุมภาพันธ์ 63

79,900

76,900

73,900

15,000

-23,000 / -18,000

3-10 มีนาคม 63

76,900

73,900

69,900

15,000

-23,000 / -18,000

21-28 มีนาคม 63

76,900

73,900

69,900

15,000

-23,000 / -18,000

5-12 เมษายน 63

79,900

76,900

73,900

15,000

-23,000 / -18,000

14-21 เมษายน 63

85,900

82,900

79,900

15,000

-25,000 / -19,000

21-28 เมษายน 63

79,900

76,900

73,900

15,000

-23,000 / -18,000

1-8 พฤษภาคม 63

79,900

76,900

73,900

15,000

-23,000 / -18,000

23-30 พฤษภาคม 63

76,900

73,900

69,900

15,000

-23,000 / -18,000

*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าให้ ทางบริษัทฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
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 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทย แอร์ เวย์ เส้นทางตามที่ระบุ
(ภาษีน้ ามันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 ม.ค. 62 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room) ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้อง
แบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยุโรปส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึน้ 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
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 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานที่ท่องเทีย่ วใดที่ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ ว**
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์
 นา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด ต่ อวัน

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ , ทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกาลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ซึ่งท่านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
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***(กรณี วซี ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด***

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
หักเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน
หักเงินค่ามัดจาเต็มทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ ปมีการยื่นวีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่านเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ ป ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมีค่าใช้ จ่ายเรื่ องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ ปปกติ ซึ่ งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ทีน่ ั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่านต้ องมีการสารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สาหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สั มภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นา้ หนักของสั มภาระโหลด สาหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋าสั มภาระ สาหรับนาขึน้ เครื่ องได้ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศเยอรมนี 1 ชุด
ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
1.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
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2.

รู ปถ่ าย

3.

เอกสารทัว่ ไป

4.
5.

6.

รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ ) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ,
สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสู ติบัตร
สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจาแนบเพิ่มเติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ายทุกหน้ าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนเงิน
ไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือ่ ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยืน่ ขอวี
ซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทา BANK GUARANTEE ทีธ่ นาคาร โดยต้ องใส่
ชื่ อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู,่ สาเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีทเี่ ป็ น
ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาทีข่ อ
พนักงานบริษัท ลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
ทัว่ ไป
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจในการลงนาม (คัดจาก
กรณีประกอบ
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อสาเนา
ธุรกิจส่ วนตัว
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
เจ้ าของกิจการ
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กรณีข้าราชการ

7.

ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานและสาเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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