
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 | P a g e  
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TG SUPER PROMOTION 2016  
เยอรมนั ออสเตรีย ฮงัการี เชค็ 8 วนั 

มิวนิค-ฮลัลส์ตดั-์บาดริคเคนฮาว-ปารน์ดอรฟ์เอ้าเลท 
บดูาเปสท-์เวียนนา-กรงุปราก 

 

ก าหนดเดินทาง : 30 เม.ย.- 7 พ.ค. / 14-21 พ.ค.59   59,900- 
 
วนัแรก    กรงุเทพฯ  
21.30 น. นัดพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีจ่าก 

ทางบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 
วนัท่ีสอง  กรงุเทพฯ-มิวนิค (เยอรมนั)-ฮลัลส์ตทั (ออสเตรีย)-บาดริคเคนฮาว (เยอรมนั) 
00.50 น  บินตรงสู่สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 924  

(มอีาหารรอบดกึและอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 
07.05 น เดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นํา

ท่านชมเมอืงมวินิค ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิหรอืแบบอย่าง
ทนัสมยั นําท่านถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ พระราชวงัฤดรู้อนแห่งอาณาจกัรบาวาเรีย  
สถานทีป่ระสตูขิองกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ก่อนนําท่านสู่บรเิวณ จตัุรสัมาเรียน ย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของมวินิค และ
ยงัเป็นที่ตัง้ของ ศาลาว่าการนครมิวนิค ที่สวยงาม มีเสาแห่งพระแม่มารี สญัลกัษณ์อกีหนึ่งอย่างของ
มวินิค 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทั เป็นหนึ่งในเมอืงมรดกโลกทีไ่ด้รบัการบนัทกึจากยูเนสโก เป็นเมอืงที่มี

ความโรแมนตคิ เนื่องจากตวัเมอืงโบราณอายุกว่า 400 ปีทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาปฮลัสตัดดท์ีใ่นอดตีไม่สามารถ
เดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ ปัจจุบนัมีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา เพื่อเดินทางสู่ฮัลลสตัดด์ได้อย่าง
สะดวกสบายใหเ้วลาท่านเดนิลดัเลาะเรยีบรมิทะเลสาบบนถนนซี สตราซ (SEE STRASS) ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นขายของหน้าตาน่ารกัตามสไตลอ์อสเตรยีน-อลัไพน์ ทีแ่ต่ละหลงั
ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุดทางเดนิจะมจีตุรสัประจํา
เมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน้ําพุกลางลานทีส่รา้งบรรยากาศใหง้ดงาม และโบสถ์ทรงโกธคิ ที่
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั เมืองบาด ริคเคนฮาว ในเขตเยอรมนั 
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 น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม WYNDHAM GRAND AXELMANNSTEIN  หรอืเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง 
 
วนัท่ีสาม  บาดริคเคนฮาว –-ช้อปป้ิง Outlet (ออสเตรีย) - บูดาเปสต ์(ฮงัการี) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําท่านเดนิทางต่อสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาท ิadidas , AIGNER , BALLY , BENETTON , BURBERRY , Calvin Klein , CROCS , 
ecco , GEOX , GUESS , Hugo Boss , LACOSTE , Levi’s , Nike , OAKLEY , POLO , PRADA , 
puma , Reebok , SALAMANDER , Samsonite , STEFANEL , Swatch , Timberland , TOM TAILOR , 
TRUSSARDI , ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงมากขึน้ 
15.00 น. ก่อนนําท่านเดนิทางสู่ นครบูดาเปสต์ เมอืงทีต่ัง้อยู่สองฝัง่แม่น้ําดานูบแยกเป็น เมืองเก่า และ เมืองใหม ่

อนัไดแ้ก่ เมืองบูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของคาํว่า บดูาเปสต ์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  

จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม MERCURE BUDA  หรอืเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   บูดาเปสต ์- เวียนนา (ออสเตรีย) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นําท่านถ่ายรูปกบั ป้อม Fisherman’s Bastion ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของ

ชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบดูาเปสต ์ในช่วงปี ค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเหน็ทวิทศัน์งดงาม
ของตวัเมอืงได ้จากนัน้ถ่ายรปูกบั มหาวิหารแมททิอสั (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ก่อนนําท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝัง่ แม่น ้าดานูบ 
ทีไ่ดช้ื่อว่าในบดูาเปสทน์ัน้เป็นช่วงทีส่วยทีสุ่ด ท่านจะไดถ่้ายรูปกบั อาคารรฐัสภาท่ีสวยงาม สะพานเชน
บริดจ ์สญัลกัษณ์ของบูดาเปสท ์ฯลฯ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรีย อลงัการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารีสแห่ง

ฝรัง่เศส และเป็นที่รูจ้กักนัว่าเวยีนนาเป็นนครหลวงแห่งดนตรคีลาสสคิ ทีค่รัง้หนึ่งศลิปิน, คตีกวผีู้เรอืงนาม
หลายคน ต่างกเ็คยมาใช้ชวีติ แต่งผลงานดนตรอียู่กนัที่นี่ นําท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบน ถนนคนเดินคารท์
เนอรส์ตราเซ่ และยงัเป็นทีต่ัง้แห่ง มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น ทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม ARION CITY HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า   เวียนนา - พระราชวงัเชินบรนุน์ - กรงุปราก (สาธารณรฐัเชก) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัเชรินน์บรนุน์ (Schoenbrunne) พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์
ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดบัอยู่อย่างสวยงาม  
จากนัน้นําท่าน นัง่รถผ่านชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชัน้ในของ
เวยีนนา อาท ิอาคารรฐัสภา-ศาลาว่าการเมอืงเวยีนนา-โอเปร่าเฮา้ส-์พระราชวงัหลวง จากนัน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ กรงุปราก เจา้ของสมญานามเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวง และ

เมอืงใหญ่ทีส่ดุในสาธารณรฐัเชค ในปี ค.ศ.1992  องคก์ารยเูนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมอืงมรดกโลก 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีหก   กรงุปราก ชมเมือง - มิวนิค(เยอรมนั)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูบ่รเิวณปราสาทปรากทีต่ัง้อยู่บนเนินเขารมิแม่น้ําวลัตาวา เพื่อเดนิชมบรเิวณรอบนอกของ 
ปราสาทแห่งกรงุปราก อดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปัจจุบนัเป็นทีท่ําการของคณะรฐับาล นํา
ท่านชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็ ตวัเมืองเก่าของกรงุปราก ทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น้ํา นําท่านเดนิ
ผ่านเขา้ไปในบรเิวณเขตของตวัปราสาท ผ่านชมบรเิวณด้านหน้าของ มหาวิหารเซนตวิ์ตสั วหิารประจํา
ราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศลิปะแบบโกธคิ ก่อนนําท่านเดนิลงจากบนเนินเขาสู่ สะพานชารล์ส ที่ทอดขา้ม
แม่น้ําวลัตาวา สญัลกัษณ์ทีส่ําคญัของปรากทีส่รา้งขึน้ในยุคของกษตัรยิ์ ชารล์สที่ 4 ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่
เหล่าศลิปินต่างๆนําผลงานมาแสดงและขายใหก้บันักท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ เดนิต่อจนถงึย่าน จตุรสัเมือง
เก่า เพื่อนําท่านชมนาฬิกาดาราศาสตร ์สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของกรุงปราก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัณ.ภตัตาคารไทย 
 บ่าย ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ อาท ิไมแ้กะสลกั - โบฮเีมยีครสิตลั หรอืแมแ้ต่สนิคา้แบรนด์

เนมชื่อดงั  
15.30 น. นําท่านออกเดนิทางกลบัสู ่เมืองมิวนิค เยอรมนั  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ณ.ภตัตาคารจีน  

จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม LEONARDO MUNICH ARABELLAPARK หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็  มิวนิค – สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผา่นขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสารตรวจหนงัสอืเดนิทางเพื่อ
เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

14.25 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 925 บินตรงสู่กรงุเทพฯ (มอีาหารเยน็และอาหารเชา้บรกิารบนเครื่อง) 
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วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ  
06.05 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี

ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 
            เดินทางวนัท่ี  30 เม.ย.- 7 พ.ค. / 14-21 พ.ค.59   

พกัห้องคู่ท่านละ   59,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ      8,000 บาท 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไมมี่ราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ 

จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการบนิ
ไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะทาํการยื่นวซี่า ซึง่จะทาํการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 
1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่าภาษน้ํีามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง
นําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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 6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มวินิค // แฟรงคเ์ฟิรต์ -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 

 2 ธ.ค.58 และท่านตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 800 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระ
ค่าพกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ ฉีกขาด มี

รอยขดีเขยีน (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่

รปูถา่ย จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้  

หา้มสวมแวน่ตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานฑตูนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รปูนะคะ 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี)/

ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น) 

 

      4.  หลกัฐานการท างาน  

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ระบุวา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศและ

ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่วซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั

เทา่น ัน้) โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

 

 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอก

ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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4.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอม

และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

5.  หลกัฐานการเงนิ  

5.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน

กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

        GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

 

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)             แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
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    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 
12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 
 
13. ชื่อบรษิทัทีท่าํงาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ              ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้
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    ชาํระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


