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เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-เช็ค
มิวนิค-ซาลส์ เบิร์ก-เบิร์ชเต็ทกาเด้ น-ทะเลสาบโคนิก-ฮัลล์สตัท-เวียนนา-บูดาเปสต์
ปราสาทปราก-นูเรมเบิร์ก-ช้ อปปิ้ ง OUTLET-ล่ องเรือแม่ นํา้ ดานู้บ

เดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY) เครื่องนั่งสบาย
มีจอทีวสี ่ วนตัวทุกทีน่ ั่ง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เพลินตลอดการเดินทาง
เดินทางวันที่

วันแรก
17.30 น.
20.30 น.

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

11-18 / 18-25
3-10 / 13-20 / 27 มี.ค.-3 เม.ย.
3-10 / 8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 24 เม.ย.-1 พ.ค. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.
1-8 / 9-16

กรุงเทพฯ- มิวนิค
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ T ประตู 9 โดย
สายการบิน โอมานแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY 816 / WY 123 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีม่ ัสกัต )

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

วันทีส่ อง
06.30 น.

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

มิวนิค – ซาลส์ เบิร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้ น
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองซาลส์ เบิร์กเบิร์ก เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบา
โรคจนได้ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โม
สาร์ ท และเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านสู่ จตั ุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรี ยโ์ มสาร์ ต ชมมหา
วิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริ เวณ ของ สวนมิราเบล ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิวสิ ค
เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้ งที่มีบา้ นเกิดของโมสาร์ ตตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านถ่ายรู ปกับ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา มีน้ าํ ใสสะอาด และเป็ นฟยอร์ดที่
งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี แหล่งกําเนิดนํ้ามาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ก่อนนําท่านเดินทางสู่
เมืองเบิร์ชเต็ทกาเด้ น BERTCHGADEN อีกหนึ่งเมืองสวยในเขตบาวาเรี ยของเยอรมันที่หอ้ มล้อมไปด้วย
เทือกเขา และงดงามด้วยทะเลสาบต่างๆ นําท่านเดินเล่นชมเมือง ที่เดิมเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและการ
สํารวจหาเกลือและสิ นแร่ บริ เวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม WYNDHAM GRAND BADREICHENHALL หรือเทียบเท่ า

เบิร์ชเต็ทกาเด้ น - ฮัลล์สตัท – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท เมืองสวย ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบชื่อเดียวกับเมือง เดินเที่ยวชมเมืองที่โอบล้อม
ด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเขตออสเตรี ย ที่
มีทะเลสาบอยูบ่ ริ เวณนี้มากถึง 76 แห่ง นําท่านเดินเลาะริ มทะเลสาบบนถนนที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (SEE
STRASS) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ชมวิวสวย อีกด้านก็มีร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรี ยนอัลไพน์ ที่แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามตลอดสายของถนนซี สตราซ
ท่านจะได้ชมจตุรัสประจําเมืองซึ่ งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วยนํ้าพุกลางลาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา นครหลวงแสนสวยของออสเตรี ย และเป็ นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์
ราชาแห่งเพลงวอลทซ์ที่โด่งดัง จากนั้นนําท่านชม ถนนริงสตราสเซ่ อันมีชื่อเสี ยง ที่มีอาคาร-สิ่ งก่อสร้างทรง
คลาสสิ คสวยงามมากมายตั้งอยูบ่ นถนนสายนี้ อาทิ รัฐสภา พระราชวังออฟบวร์ก, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลัย,
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คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

อนุสาวรี ยพ์ ระราชินีมาเรี ย เทเรซ่า ฯลฯ นําท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น อายุหลายร้อยปี สร้างในสไตล์
โกธิคที่งดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั AMEDIA หรือเทียบเท่า

เวียนนา – พระราชวังเชรินน์ บรุนน์ – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้ าชมภายใน ของ พระราชวังเชรินน์ บรุ นน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั
สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยูอ่ ย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าํ ดานูบแยกเป็ น เมืองเก่า และ เมืองใหม่ อันได้แก่
เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นที่มาของคําว่า บูดาเปสต์ เจ้าของฉายา ปารี สแห่งตะวันออก นําท่าน ลงเรือล่อง
ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่ นํา้ ดานูบ ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์น้ นั เป็ นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ
อาคารรัฐสภาทีส่ วยงาม สะพานเชนบริดจ์ สั ญลักษณ์ ของบูดาเปสท์ ฯลฯ ก่อนนําท่านถ่ายรู ปกับ ป้อม
Fisherman’s Bastion ซึ่ งป้ อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู ้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่
รุ กรานบูดาเปสต์ ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นถ่ายรู ป
กับ มหาวิหารแมททิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ของประเทศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั MERCURE BUDHA หรือเทียบเท่า

บูดาเปสต์ – เบอร์ โน่ – ปราก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เบอร์ โน หรื อบรึ นน์ในภาษาเยอรมัน เมืองใหญ่อนั ดับสองของสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุ ง
ปราก เมืองหลวงของประเทศ) ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ เป็ นเมืองหลวงของเขตเซาท์มอเรเวีย
นอกจากนี้ เป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมาซาริ คและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์ โน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็ นเมือง
มรดกโลก นําท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่ า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของ
นานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่ งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดา
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คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

พระราชวังต่างๆ ก็นิยมนําไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม และท่านจะได้พบกับนาฬิกาดารา
ศาสตร์ โบราณที่มีตุก๊ ตาปริ ศนาธรรม อันเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุ งปราก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า

ปราก – นูเรมเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่ งกรุ งปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ วัลตาวา อดีตที่ประทับของ
จักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาํ การของคณะรัฐบาล นําท่านชมวิวสวยบนเนิ นเขาที่สามารถมองเห็น
ตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ าํ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอด
แหลมของอาคารต่างๆมากมาย จากนั้นนําท่านเข้า มหาวิหารเซนต์ วติ ัส วิหารประจําราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วย
ศิลปะแบบโกธิ ค ที่ประดับด้วยกระจกสี สแตนกลาสอย่างสวยงาม ก่อนเดินสู่ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคย
เป็ นร้านขายของในยุคแรก ๆและเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบนั เป็ นแกลเกอรี่ หรื อ
ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ นําท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุ งปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่
สวยงามสู่ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าํ วัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ย ์
ชาร์ ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนําผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
นําท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่ า ที่ท่านจะได้พบกับนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณที่มีตุ๊กตาปริ ศนาธรรม อัน
เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุ งปราก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเนินแบกร์ หรื อ นูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ยงั คงมีกาํ แพงเมืองโบราณยาวเกือบ 5
ก.ม.ล้อมรอบตัวเมืองและมีหอคอยหรื อป้ อมต่างๆอยูถ่ ึง80ป้ อมด้วยกันซึ่ งมีอายุมากว่า 500 ปี สร้างในช่วง
ศตวรรษที่ 16
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้ าทีพ่ กั โรงแรม LEONARDO NURNBERG หรือเทียบเท่า

นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ที่มีชื่อเต็มว่า "Rothenburg ob der Tauber" เป็ นเมืองเล็กๆ ที่อยูใ่ น
แคว้นบาวาเรี ยตอนเหนื อที่นบั ว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวสําคัญบนถนนสายโรแมนติก(Romantische Strasse)
เมืองโรเธนเบิร์กเป็ นเมืองของชาวโกธ บรรพบุรุษของชาวเยอรมัน ตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์
ที่สุด ตามถนนของโรเธนเบิร์กยังคงปูดว้ ยก้อนหิ น (cobble stone) และตามร้านค้าสองข้างทางก็ยงั คงใช้
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กลางวัน
บ่ าย

ป้ ายชื่อร้านรู ปสัญลักษณ์แบบโบราณ ไม่ใช้ป้ายตัวอักษรดังเช่นในปั จจุบนั นําท่านถ่ายรู ปกับ ศาลากลางแห่ ง
เมืองโรเธนเบิร์ก ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ คจากศตวรรษที่ 14 มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น ย่านจตุรัส
Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม และร้านขายของที่ระลึก / นําท่านเดินทางต่อสู่ THE DESIGNER
OUTLET WERTHEIM
ไม่ มีบริการอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ AIGNER , BALLY , Birkenstock , Calvin Klein
, COACH , ecco , ESCADA , FOSSIL , GEOX , GUESS , Hugo Boss , L’OCITANE , LACOSTE ,

Levi’s , Lindt , LONGCHAMP , MICHAEL KORS , Nike , puma , Samsonite , Super Dry , Swarlovski ,
Timberland , TOM TAILOR , TOMMY HILFIGER , TUMI , Versace , ZEGNA , Zwilling ตุก๊ ตาคู่ , ช็อค
20.30 น.

วันทีแ่ ปด
19.00 น.

โกแลตสวิส ฯลฯ / นําท่านสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-114 / WY-815 (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่
สนามบินมัสกัต)

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************************
อัตราค่ าบริการ
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 -3 ท่าน
ท่านละ
59,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
59,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
59,900.พักเดี่ยว เพิ่ม
ท่านละ
7,000.อัตราค่ าบริการ
27 มี.ค.-3 เม.ย. / เมษายน-พฤษภาคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 -3 ท่าน
ท่านละ
62,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
62,900.เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
62,900.พักเดี่ยว เพิ่ม
ท่านละ
7,000.หมายเหตุ 1. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นตั๋วราคาพิเศษ
หมายเหตุ 2. ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับอัตราค่ าบริการกรณีผ้ เู ดินทางมีไม่ ถึง 25 ท่ าน (ผู้ใหญ่ )
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อัตรานีร้ วมบริการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ
* ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ วันที่ 1 ธ.ค.57 ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาทัวร์ หากมีการเพิม่ ค่ าภาษีนํา้ มันจากสายการบิน
* ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่ารถรับ-ส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยืน่ วีซ่าสถานฑูตเยอรมัน)
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
* ค่าทิปคนขับรถ
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
* ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรมและสนามบิน
* ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
* ค่าทิปมัคคุเทศก์
* ค่าถ่ายรู ป ณ สถานทูตเยอรมัน 180.-บาท กรณี ที่ท่านเตรี ยมรู ปถ่ายมาไม่ได้ตามขนาดของสถานฑูต
การชําระเงิน
* ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่านสําหรับการจองทัวร์
* ทางบริ ษทั ฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ อง
ชําระล่ วงหน้ า 21 วันทําการ) มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทําการ คืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิกก่อนออกเดินทาง
40 วันทําการ)
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* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทําการ หักมัดจํา 10,000 บาท (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิกก่อนออก
เดินทาง 30 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทําการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON
ต้ องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทําการ หัก 50%ของราคาทัวร์ )
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทําการ)
* หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่นงั่ 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรี ยกเก็บ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องชําระค่ ามัดจําทีน่ ั่ง 5,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ)
* บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 14 วันทําการ และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิด
เหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบตั ิเหตุฯลฯ และบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อหลบหนี
เข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ หรื อเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของ ห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุ ณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง) : ยืน่ วีซ่าเยอรมันทุกท่านต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต
เอกสารส่ วนตัว
* หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนหากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รู ปถ่ ายสี ขนาด กว้าง3.5 x สู ง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป และฉากหลังต้ องเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ส่ วนของใบหน้ าจากศรีษะถึงคางต้ อง
ยาว
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3.5 ซ.ม.อายุการใช้ งานไม่ เกิน 6 เดือน (ไม่ สวม แว่ นตาทุกชนิด)
* สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ (เบอร์ มือถือ)
* สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สําเนาบัตรข้าราชการ/ สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ (ในกรณี ที่ปลดเกษียณแล้ว)
หลักฐานการทํางาน
* หนังสื อรับรองการทํางานของบริ ษทั ที่ทาํ งานอยู่ (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)จะต้องระบุอตั ราเงินเดือน-ตําแหน่งวันเริ่ มงาน
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ให้ถ่ายสําเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรับการจดทะเบียน การค้าทุกหน้า
พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่กรุ๊ ปออกเดินทาง
* กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทาํ หนังสื อรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการ,ที่ต้ งั
* ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด โดยจะต้องระบุตาํ แหน่ง-วันเริ่ มงาน-เงินเดือน
(ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน
* สําเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็ นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรื อบัญชีฝากประจําเท่านั้น
กรุ ณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็ นเดือนปั จจุบนั นับตั้งแต่เดือนที่มีการเรี ยกเก็บเอกสาร บัญชี จะต้องมี 100,000
บาท ขึ้นไปพร้อมหน้าบัญชี หน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุ ณาสําเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของ
บัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชี เงินฝากเป็ นปั จจุบนั )
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี **
* ในกรณี ที่การเงินส่ วนตัวมีตวั เลขเงินฝากน้อย สามารถทํา BANK GUARANTEE ด้วยบัญชีเงินฝากของบิดา มารดา หรื อ พี่
น้อง และคู่สมรส
กรณีทผี่ ้ เู ดินทางเป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี
* สําเนาสู ติบตั ร (ในกรณี ที่อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบมาด้วย)
* หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ งภาษาอังกฤษ)
* เด็กอายุต่าํ ว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรื อเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
จากทางอําเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่าน
หนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่าง
ถูกต้อง
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