วันที่หนึ่ง

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์
(-/-/-)
15.30 น.
ขอเชิญทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4
ประตูทางเข้ าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง
18.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ979
** ใช้ เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
21.55 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
วันที่สอง

ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โย
เซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์
- เมืองอินส์ บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคา
(-/L/D)
00.30 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสาย
การบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ328
** ใช้ เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
06.55 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองเล็กๆที่
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ติดกับประเทศออสเตรี ย
นาท่าน เข้ าชม ความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิง
นิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่
้
านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของ
พระเจ้ าลุดวิคที่ 2 หรื อ เจ้ าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างงดงามด้ วยการ
ออกแบบของริชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนัก ประพันธ์เพลงที่ท่านทรงโปรดปรานยิ่ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง พิเศษ !! เมนู ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรูค (Innsbruck) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองเล็กๆในอ้ อมกอดแห่งภูเขาหิมะ
เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นทีโรล เป็ นเมืองเอกด้ านการท่องเที่ยวของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ตังอยู
้ ่ริมฝั่งแม่น ้าอิน ซึ่งคา
ว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์
นาท่านเดินทางสู่ หลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินน์สบรูก ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตเมืองเก่า สร้ าง
ขึ ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้ นศตวรรษที่ 15 สาหรับเป็ นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้ นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ
Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้ นรูฟให้ เป็ นสไตล์โกธิกผสมบาโรค และได้ ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจาก

ค่า

วันที่สาม

เช้ า

ระเบียงด้ วยทองคาแท้ จานวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้ เป็ นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จดั ขึ ้นบริเวณจัตรุ ัสด้ านหน้ าที่ ประทับ
ปัจจุบนั โกลเด้ น รูฟ กลายเป็ นสานักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Olympia World Innsbruck , Innsbruck , Austria หรือเทียบเท่ า

เมืองอินส์ บรูค ประเทศออสเตรีย - เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ ชาเปล
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที) เป็ นเมืองหลวงของ ประเทศลิกเตนส
ไตน์ (Liechtenstein) เป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐสภาแห่งชาติ เมืองตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าไรน์ เป็ นเมืองที่เงียบสงบ ตังอยู
้ ่ในทาเลเชิงเขา
ระหว่างประเทศออสเตรี ย และ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นาท่าน ผ่ านชม ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่
สามารถชมวิวเมืองได้ เกือบทุกทิศทาง ซึ่งในปัจจุบนั ปราสาทวาดุซ ยังเป็ นสถานที่พานักของเหล่าเชื ้อพระวงศ์แห่งลิกเตนส

กลางวัน

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

ไตน์อีกด้ วย ผ่ านชม มหาวิหารแห่ งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรื อ St.Florin Cathedral อีกหนึ่งในคริสตจักรแห่งวาดุซ
ถูกสร้ างขึ ้นใน 1873 สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบและขุนเขา
นาท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้ าหาญของทหารสวิสฯที่เกิดจากการปฏิวตั ใิ นฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
นาท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ ชาเปล (Chape Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River)
อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในทวีปยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี ค.ศ.
1333 โดยใต้ หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัตศิ าสตร์ ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ ท่านอิสระชมความสวยงาม
โดยรอบตามอัธยาศัย โดยบริเวณปลายสะพานมีร้านจาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต ,
เครื่ องหนัง , มีดพับ , นาฬกิ ายี่ห้อดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega , Tag Heuer เป็ นต้ น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Hotel ibis Styles Luzern City , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเท่ า
เมืองลูเซิร์น - หมู่บ้านวิทซ์ เนา - นั่งรถไฟไต่ เขาสู่ยอดเขาริกิ - เมืองซูริค - โบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปารา
เดพลาทซ์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิทซ์ เนา (Vitznau) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หมูบ่ ้ านเล็กๆน่ารักในเมืองลูเซิร์น เปลี่ยน
บรรยากาศให้ ท่าน นั่งรถไฟไต่ เขาสู่ยอดเขาริกิ (Cogwheel Train to Rigi Mountain) มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,797
เมตร ซึ่งว่ากันว่าเป็ นหัวใจของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ตามคาเปรี ยบเปรยที่วา่ “ถ้ าเบิร์นคือหัว ของซูริคกับเจนีวาคือแขน

กลางวัน

ค่า

ซ้ ายขวา ลูเซิร์นนี่แหละคือหัวใจของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์” อิสระให้ ท่านดื่มด่าบรรยากาศกับวิว 360 องศา กับความ
งดงามของยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบทังสาม
้
คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz ที่ท่านจะ
ประทับใจไม่ร้ ูลืม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และ
เป็ นเมืองที่มีจานวนประชากรมากที่สดุ ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ศูนย์กลางการค้ าขาย การเงิน การธนาคารที่สาคัญของ
ประเทศ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่าน ผ่ านชม โบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้ เป็ น
สานักแม่ชีที่มีกลุม่ หญิงสาวชนชันสู
้ งจากทางตอนใต้ ของเยอรมันอาศัยอยู่
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz Square) เป็ นจัตรุ ัสเก่าแก่ที่มีมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั
เป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้ าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองซู
ริค
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Dorint Airport-Hotel Zurich , Zurich , Switzerland หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

กลางวัน

เมืองซูริค - เมืองฮาฟฟ์ เฮาเซ่ น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ - นา้ ตกไรน์ - เมืองลินเดา ประเทศเยอรมัน - ศาลาว่ า
การเมืองเก่ า
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาฟฟ์ เฮาเซ่ น (Schaffhausen) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ตงอยู
ั้ ่
บนฝั่งด้ านเหนือของแม่น ้าไรน์ เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไปด้ วยกลิน่ ไอของสถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์และอาคาร
สไตล์คลาสสิค
นาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกไรน์ (Rhine Falls) น ้าตกที่ใหญ่และสวยที่สดุ ในยุโรป ด้ วยความแรงของกระแสน ้าที่กระทบกับโขด
หินดังสนัน่ ทัว่ บริเวณ ตังอยู
้ ่บนแม่น ้าไรน์บริ เวณทางเหนือของเมืองซูริค น ้าตกแห่งนี ้มีความกว้ าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร
ปลาทัว่ ไปไม่สามารถว่ายขึ ้นน ้าตกแห่งนี ้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านัน้ ที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ ้นนา้ ตก น ้าตกแห่งนี ้ถือ
กาเนิดขึ ้นในยุคน ้าแข็งครัง้ สุดท้ ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปี ที่แล้ ว ปัจจุบนั ถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผ้ เู ยี่ยมชม
มากที่สดุ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 40 นาที) เมืองเก่าแก่สไตล์บาวาเรี ยนของ
ประเทศเยอรมัน (Germany) ที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะโอบล้ อมด้ วยทะเลสาบคอนสแตนซ์ และฉากหลังของเมืองยังมีเทือกเขา
แอลป์ ตังตะหง่
้
าน ซึ่งทาให้ เมืองลินเดาเป็ นเมืองที่มีทศั นียภาพอันงดงามติดอันดับต้ นๆของประเทศเยอรมัน
นาท่าน ผ่ านชม ศาลาว่ าการเมืองเก่ า (Alte Rathaus หรือ Old Town Hall) ที่สร้ างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1436 เป็ น
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างกอธิคและเรอเนสซองส์ที่มีความสวยงามมาก อิสระให้ ท่านชมเมือง ลัดเลาะตามถนน
แมกซิมเิ ลียน ชมบ้ านเรื อนสองข้ างทางที่มีความสวยงามที่ท่านจะประทับใจมิร้ ูลืม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

เช้ า

 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Best Western Plus Marina Star Hotel Lindau , Lindau , Germany หรือเทียบเท่ า
วันที่หก

เมืองลินเดา - เมืองอินกอลสตัทท์ - เมืองอินกอลสตัทท์
เอาท์ เล็ท
- เมืองมิวนิก - ศาลาว่า
การเมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่ าการเมือง
(B/-/D)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตัทท์ (Ingolstadt) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองในรัฐอิสระของ
บาวาเรี ย ประเทศเยอรมันนี ตังอยู
้ ่ริมฝั่งแม่น ้าดานูบ
นาท่านเดินทางสู่ อินกอลสตัทท์ เอาท์ เล็ท (Ingolstadt Outlet Village) อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าหลากหลายแบรนด์ชนั ้
นามากมาย อาทิเช่น NIKE , Samsonite , Swarovski , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Geox , Guess ,
L’Occitane , Lacoste , Levi’s , Stefanel , Superdry , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI ,
Valentino , Versace ฯลฯ
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองเศรษฐกิจของ ประเทศเยอรมันนี นาท่าน
ผ่านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้ านเรื อนและพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆที่เรี ยงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิ
ลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้ าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า นาท่าน ผ่ านชม จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ซึ่งตังชื
้ ่อตามรูปปัน้ พระ
แม่มารี สีทอง บนเสาที่สงู ตังตระหง่
้
านกลางจัตรุ ัสมาตังแต่
้ ปี 1638 ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้ นบา
วาเรี ยที่ช่วยให้ เมืองมิวนิกหลุดพ้ นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นาท่าน ผ่ านชม ศาลาว่ าการเมือง (City Hall) ซึ่ง
ทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬกิ าและตุ๊กตาออกมาเต้ นระบา
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Mercure Hotel Muenchen Ost Messe , Munich , Germany หรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

เมืองมิวนิก - ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - ท่ าอากาศ
ยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
(B/-/-)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน เพื่อให้ ท่าน
มีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี หรื อ ร้ านอาหาร
13.10 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore
Airlines เที่ยวบินที่ SQ327
** ใช้ เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่องบิน **
วันที่แปด

ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.00 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
09.35 น.
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines
เที่ยวบินที่ SQ972
** ใช้ เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
11.05 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
Super Promotion !!

กาหนดการเดินทาง

29 ส.ค. - 05 ก.ย. 2561

16 - 23 กันยายน 2561

14 - 21 ตุลาคม 2561

21 - 28 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเที่ยวบิน

29AUG SQ979 BKK-SIN
18.30-21.55
30AUG SQ328 SIN-MUC
00.30-06.55
04SEP SQ327 MUC-SIN
13.10-07.00+1
05SEP SQ972 SIN-BKK
09.35-11.05
16SEP SQ979 BKK-SIN
18.30-21.55
17SEP SQ328 SIN-MUC
00.30-06.55
22SEP SQ327 MUC-SIN
13.10-07.00+1
23SEP SQ972 SIN-BKK
09.35-11.05
14OCT SQ979 BKK-SIN
18.30-21.55
15OCT SQ328 SIN-MUC
00.30-06.55
20OCT SQ327 MUC-SIN
13.10-07.00+1
21OCT SQ972 SIN-BKK
09.35-11.05
21OCT SQ979 BKK-SIN
18.30-21.55
22OCT SQ328 SIN-MUC

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
พัก
เด็กมีเตียง
ห้ องละ 2-3
เด็กไม่ มีเตียง เดี่ยว
(เด็กอายุไม่ เกิน
ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน เพิ่ม
12 ปี )
12 ปี )

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

52,888
49,888

52,888
49,888

51,888
49,888

14,500

35,888

52,888

52,888

51,888

14,500

35,888

52,888

52,888

51,888

14,500

35,888

54,888

54,888

53,888

14,500

37,888

00.30-06.55
27OCT SQ327 MUC-SIN
13.10-07.00+1
28OCT SQ972 SIN-BKK
09.35-11.05
หมายเลขไฟล์ ทบินเดิม เปลี่ยนฤดูกาล ปรับเวลาบินใหม่
18NOV SQ979 BKK-SIN
18.30-22.00
19NOV SQ328 SIN-MUC
00.25-06.30
18 - 25 พฤศจิกายน 2561
49,888
24NOV SQ327 MUC-SIN
12.20-07.00+1
25NOV SQ972 SIN-BKK
09.45-11.10
02DEC SQ979 BKK-SIN
18.30-22.00
03DEC SQ328 SIN-MUC
00.25-06.30
02 - 09 ธันวาคม 2561
53,888
08DEC SQ327 MUC-SIN
12.20-07.00+1
09DEC SQ972 SIN-BKK
09.45-11.10
30DEC SQ979 BKK-SIN
18.30-22.00
31DEC SQ328 SIN-MUC
00.25-06.30
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2562
56,888
05JAN SQ327 MUC-SIN
12.20-07.00+1
06JAN SQ972 SIN-BKK
09.45-11.10

49,888

48,888

14,500

32,888

53,888

52,888

14,500

36,888

56,888

55,888

14,500

35,888

** อัตรานี ้ ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น **
** อัตรานี ้ ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม และ ค่ าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้ น ประเทศเยอรมัน ท่ านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท
**

** อัตราค่ าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
** สาหรับอัตราค่ าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมีผ้ ูเดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ ละคณะ กรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึงตามจานวนที่
กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้ คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้ องการ) **
** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้ หมดก่ อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้ อ **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็ น ชันธุ
้ รกิจ (Business Class)
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้อง
เครื่ องบินได้ ท่านละ 2 ชิ ้น โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ ้น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ ้น 7 ก.ก. 1 ชิ ้น รวม 30 ก.ก.)
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ต่อห้ อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณี
มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้ โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั
ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทนโดยอ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี ้แจงไว้ ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื ้อประกันเพิม่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการทุกครัง้ )

 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 16 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่ าน ตามธรรมเนียม
ค่ าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้ หมด ตามธรรมเนี ยม 28 ยูโร (EUR) หรือ คานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,100 บาท (THB) รวมไปถึง
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้ น เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นีท้ ่ านสามารถให้ มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่ าน
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้ น ประเทศเยอรมัน ท่ านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้ อยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ ละประเทศ (เฉพาะค่ าธรรมเนียมวีซ่าและค่ าบริการส่ วนนีข้ อความกรุณาลูกค้ าผู้
เดินทางถือไปจ่ ายในวันที่ย่ นื เอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้ าหน้ าที่ไปดูแล และ อานวยความ
สะดวกในวันนัน้ )
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุ ณาทาการจองล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 45 วัน ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจา ท่ านละ 20,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี ้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้ รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรี ยดเดิม
ท่านจาเป็ นต้ องเช็คที่วา่ งและทาจองเข้ ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ สทิ ธิ์ลกู ค้ า
รายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยดทางบริ ษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวน
จากัด
2.
นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
ครบ 100% ก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ อี ยู่ในช่ วงรอผลการอนุมัตวิ ีซ่า รอนัดสัมภาษณ์ วีซ่า ที่ทาให้ ทางบริษัทไม่ได้ รับเงินตามเวลาที่กาหนด
ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนั ้ ๆทันที
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้ งยืนยันยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
2.
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ
(กรณีดาเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้ อมหลักฐาน ได้ แก่ ใบเรี ยกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ ตหน้ าแรก

ของผู้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 แจ้ งยกเลิก 30 วัน ขึน้ ไป ก่ อนการเดินทาง คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ ว่าวันใด
วันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 60 วัน **
2.2 แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่ อนการเดินทาง เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ ีมีค่าใช้ จ่ายตามจริงมากกว่ ากาหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด **
2.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
** ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้ วเนื่องจากการจัดเตรี ยม การจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั เป็ นต้ น **
3.
การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมดไม่
้
วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี ้ จาเป็ นต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึ ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อให้ คณะได้ ออกเดินทาง ตามความ
ต้ องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ กับนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และ อย่างน้ อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทกุ ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิม่
จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้ บริการและดาเนินการ
ต่อไป
5.
ในกรณีที่ลกู ค้ าดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชาระมาแล้ วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้ นใน
กรณีที่วีซ่าไม่ผา่ นการอนุมตั จิ ากทางสถานทูต กรณีนี ้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริงทังหมด
้
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท
ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) , ห้ องพักคูแ่ บบ 2 ท่าน
(Twin/Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิ กัน หรื อ อยู่คนละชันกั
้ น และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าต้ องการเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะต้ องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรื อ อาจมีความ
จาเป็ นต้ องแยกห้ องพัก เป็ น ห้ องคู่ 1 ห้ อง (Twin/Double) และ ห้ องเดี่ยว 1 ห้ อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ ้นจากนักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ นอาคารแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Building) ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้ องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1. ผู้สมัครทุกท่าน จาเป็ นต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคาร้ องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน้ อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี ) ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั จานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมูค่ ณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็ นผู้ได้ รับกาหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูต
หรื อศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้ าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต้ องใช้ หนังสือเดินทางเพื่อกิจ
ธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้ าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรื อ ซึ่งอาจทาให้ ให้ มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม
หนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน ตังแต่
้ ขนตอนการจอง
ั้
หรื อ ก่อนชาระเงินมัด
จา พร้ อมแจ้ งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้ อีกครัง้ หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี
ซ่าจะดาเนินการให้ ดีที่สดุ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกให้ ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงนี
ั ้ ้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื ้อ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ ้น หรื อ สามารถเลือกเวลาได้ มากขึ ้น
3.2 การยื่นแบบเร่ งด่ วน (Fast Track) ใช้ เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนีย้ ังคงใช้ มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้ หมด **
ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื ้อบริการพิเศษนี ้ได้ ได้ แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์ แลนด์ เท่านัน้
** สาหรับค่ าบริการของแต่ ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษอีกครั ้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้ อมคณะได้ จะต้ องยื่นก่อน หรื อ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้ จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริงทังหมด
้
เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) จะต้ องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลัง
คณะ
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทวั่ ไปคือ 15 วันทาการ (เป็ นอย่างน้ อย) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั จานวนผู้สมัครในช่วงนันๆ
้ ซึ่งหากอยู่ในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผ้ สู มัครเป็ นจานวนมาก อาจต้ องใช้ ระยะเวลามากกว่าปกติ
6. หลังจากที่ผ้ สู มัครได้ ทาการยื่นขอวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้
ระหว่างขันตอนการพิ
้
จารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ดังนันหากท่
้
านมีความจาเป็ นในการใช้ เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ น
กรณีพเิ ศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้ า กรณีที่ต้องการใช้ หนังสือเดินทางกะทันหัน ทาให้ ต้องร้ องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขันตอน
้
การพิจารณาวีซ่า อาจทาให้ สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต้ องสมัครเข้ าไปใหม่ นัน่ หมายถึงจะต้ องเสียค่าธรรมเนียม และ
ค่าบริการใหม่ทงหมด
ั้
โดยคานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้ นชนิดที่สามารถเข้ าออกได้ หลายครัง้ โดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ ว และต้ องการใช้ เดินทางท่องเที่ยวกับ คณะ
นี ้ สามารถใช้ ได้ หากวีซ่านันถู
้ กใช้ มาแล้ วตามเงื่อนไขของกลุม่ เชงเก้ น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้ องพานักประเทศนันๆมากที
้
่สดุ มา
ก่อนแล้ วอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ ค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถกู ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง

8.

กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้ าออกได้ หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต้ องเป็ นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดย
จะต้ องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้ อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมตั โิ ดยระบุวนั ที่
สามารถพานักในประเทศเชงเก้ น จะต้ องไม่เกินกว่ากาหนดที่อนุมตั ใิ นหน้ าวีซ่า ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้ าวี ซ่า
และหน้ าที่มีการประทับตราเข้ าประเทศมาแล้ วให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้ อง หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ ายืนยัน
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์ สายการ
บินไม่อนุญาตให้ เช็คอินได้ เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถกู ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้ าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก
ประเทศปลายทาง เป็ นต้ น
9. การบิดเบือนข้ อเท็จจริงหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู ปฏิเสธ
วีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้ อเท็จจริงหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดิน ทางเข้ า
ประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้ มาแสดงตน หลังท่านกลับจากประเทศปลายทางแล้ ว ซึ่งขอให้ ท่านให้ ความร่วมมือในส่วนนี ้เพื่อให้ การยื่นคา
ร้ องขอวีซ่าในครัง้ ต่อๆไปสะดวกมากขึ ้น ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่สถานทูตเป็ นสาคัญ
11. การที่วีซ่าจะออกให้ ทนั วันเดินทางหรื อไม่ หรื อ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องร้ องหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆได้ ทั ง้ สิ ้น
เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่
ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมูค่ ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน
ทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้ มากที่สดุ ให้ ลกู ค้ าผู้เดินทางที่มาด้ วยกัน ได้ นงั่ ด้ วยกัน หรื อ ใกล้ กันให้ มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถทาได้
2. กรณีที่ท่านเป็ นอิสลาม หรื อ แพ้ อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ ชดั เจนในขันตอนการจอง
้
กรณีที่แจ้ งล่วงหน้ าก่อนเดินทางกะทันหัน
อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเพื่อชาระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
เงื่อนไข และ ข้ อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้ าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทาง
ราชการ (หน้ าปกสีน ้าเงินเข้ ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้ าปกสีแดงสด) และต้ องการเดินทางไปพร้ อมคณะทัวร์ อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรื อ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้ หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิ
ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้ าไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ ้นในส่วนนี ้ และ ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่
ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมือง หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วี
ซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ได้ สง่ หน้ าหนังสือเดิน และ หน้ าวีซ่ามาให้ กบั ทางบริษัท
พร้ อมการชาระเงินมัดจาหรื อส่วนที่เหลือทังหมด
้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้น
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทกากับเท่านัน้
9. นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เ หตุที่เกี่ยวข้ องกับทาง
บริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น เกิดอุบตั ภิ ยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะส่วนที่บริ ษัทยังไม่ได้ ชาระแก่ทางคู่ค้าของทางบริ ษัท หรื อจะต้ องชาระตามข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิบตั เิ ท่านัน้
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
11. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
12. คณะทัวร์ นี ้ เป็ นการชาระค่าใช้ จ่ายทังหมดแบบผู
้
กขาดกับตัวแทนบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองอย่างถูกต้ อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วน
ของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้ องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ
้ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้ บ ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายให้ ได้ และ อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติมขึ ้นตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงทังหมดกั
้
บผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี ้ขึ ้น ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
4.

การเตรี ยมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ยวเชงเก้ น ประเทศเยอรมัน
1. หนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้ งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้ าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้ า
(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่ มสีเลือดหมูเท่ านัน้ )
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้ าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต้ องเป็ นพื ้น
สีขาว ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้ รับ เท่านัน้
3. หลักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการบริษัท / ร้ านค้ า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้ า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรื อใบจด
ทะเบียนพาณิชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้ า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้ าง ระบุตาแหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน
โดยจดหมายรับรองการทางานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ
ไม่จาเป็ นต้ องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้ องออกจากองค์กรหรื อบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ ามี) ที่
อยู่ และเบอร์ ตดิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีที่เป็ นข้ าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรื อธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้ าที่การงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนา
ตนเอง พร้ อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ อยู่ที่ดลุ ยพินิจของเจ้ าหน้ าที่รับยื่นเท่านัน้
3.6 กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หลักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้ วไม่ เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษและ
ต้ องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ ถูกต้องตามหน้ าหนังสือเดินทาง เท่ านัน้ กรณีไม่ ถูกต้องเจ้ าหน้ าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่ านัน้ กรุณาจัดเตรี ยมดังนี ้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้ อนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่ านัน้ อัพเดทเป็ นปั จจุบัน รายการสุดท้ ายควรดาเนินการมาแล้ ว ไม่ เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
** ผู้ท่ ปี ระกอบอาชีพ มีหน้ าที่การงาน จาเป็ นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ ประกอบการพิจารณาได้ แต่ ไม่
สามารถใช้ ย่ นื แทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่ บญ
ั ชีบริษัท เจ้ าหน้ าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
8. สาเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผ้ ูเดินทางอายุต่ากว่ า 18 ปี บริบรู ณ์ )
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ เดินทางพร้ อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้ อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **

- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดาและมารดา จาเป็ นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ ที่ออกโดยสานักงาน
เขตหรื ออาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน ทังภาษาไทย
้
และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้ อมลงนามสาเนาถูกต้ อง
- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ บิดา จาเป็ นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ (ของมารดา) ให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรื ออาเภอ ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ ได้ เดินทางกับ มารดา จาเป็ นต้ องมี หนังสือยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไปต่ างประเทศ (ของบิดา) ให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตหรื ออาเภอ ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุ รอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
- สาเนาพาสปอร์ ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกันทางสายเลือดเท่ านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้ อง , สามี ,
ภรรยา สามารถอ้ างอิงได้ จากทะเบียนบ้ าน ทะเบียนสมรส จาเป็ นต้ องแนบสาเนามาด้ วย และจาเป็ นต้ องยื่นเอกสารสาคัญ
ดังนี ้ **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่ านัน้ โดยระบุช่ อื เจ้ าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยัน
รับรองให้ กบั ผู้ถกู รับรอง จาเป็ นต้ องออกมาแล้ ว ไม่ เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้
ถูกต้ องตามหน้ าหนังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้ อนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่ านัน้ อัพเดทเป็ นปั จจุบัน รายการสุดท้ ายควรดาเนินการมาแล้ ว ไม่ เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
** จาเป็ นต้ องใช้ ทงั ้ ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข เจ้ าหน้ าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
** หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันเท่ านัน้ เช่ น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **
- เอกสารเพื่ออ้ างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้ าน/สมรส/สูตบิ ตั ร
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้ องขอวีซ่า
สถานที่ : สถานทูตเยอรมัน
การเดินทาง : โดยรถยนต์ ส่วนตัว เนื่องด้ วยเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย สถานทูตไม่ อนุญาตให้ นารถส่ วนตัวภายนอกเข้ ามา
จอดทุกกรณี หากท่านเดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถจอดได้ ที่อาคารสานักงานต่างๆบนถนนสาธร
: ขนส่ งสาธารณะ รถไฟใต้ ดนิ MRT ลงสถานี ลุมพินี โดยใช้ ทางออกหมายเลข 2 (ฝั่ งถนนสาธร) จากนันเดิ
้ นชิดซ้ าย
ตามทางม้ าลาย ผ่านอาคาร Q House Lumpini และสาธรซอย 1 ประมาณ 300 เมตร สถานทูตเยอรมันจะตังอยู
้ ่บริเวณป้ายรถเมล์

แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลเบือ้ งต้ น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวเชงเก้ น ประเทศเยอรมัน
1. ชื่อ - นามสกุล ปั จจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปี เกิด ..................................................................................................................
4. เพศ
ชาย
หญิง
5. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอร์ ต .................................................................................................................
วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .......................
9. เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................
10. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ
ด้ วย .....................................................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู่ .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ......................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ ......................... อีเมลล์ .........................................................................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้ น) ที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ
ประเทศ ...................................................... ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ .................. ถึงวันที่ ......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงทุกข้ อโดยละเอียด
ข้ อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่ านัน้ ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการ
ด้ านเอกสารให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้ **

