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EUROPE CHARMING 3 

COUNTRIES  
เท่ียวยโุรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ 

เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด-์ออสเตรีย 9 วนั 6 คืน 
เท่ียวเมืองดงัแฟร้งคเ์ฟิรต์ มิวนิค ไฮเดลเบิรก์ ฟสุเซ่น 

ขึน้เขาทิทลิส ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสดุและทานอาหารบนยอดเขา  
เข้าชม 2 ปราสาทดงั ปราสาทไฮเดลเบิรก์และนอยชวานสไตน์ 

ปิดท้ายด้วยการช้อปป้ิงคริสตลัและย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิค 
และอร่อยกบัเมนูขาหมูเยอรมนั 

โดยสายการบินไทย (TG) 
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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงสวยในยุโรป อำท ิบำวำเรยีในเยอรมนั  สวติเซอรแ์ลนด ์และทโิรลในออสเตรยี น ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 
แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้
  ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ำ่รวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยโุรป 

ไฮเดลเบิรก์ เมอืงแห่งรฐับำเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำง
  ประวตัศิำสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ เนือ่งจำกพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนนัทมหดิล รชักำลที ่8 ทรงประสตู ิ
  ณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมำเดนิบนเสน้ทำงนกัปรำชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลก 
  องคก์ำรยเูนสโก ้เนือ่งจำกมแีหล่งท่องเทีย่วมำกมำย และเป็นเมอืงทีข่ ึ้นชือ่ในเรือ่งของควำมสวยงำม ควำม
  สง่ำ ควำมสงบรม่รืน่ ซึง่ทีน่ีม่หำวทิยำลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็นมหำวทิยำลยัเก่ำแก่สดุของเยอรมนั 

สตุต๊การต์ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของเยอรมนั ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรฐับำเดนิ-เวอิรท์เทม
แบรก์ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ ซึง่สว่นมำกเป็นอุตสำหกรรมสมยัใหม่ ท ำใหเ้มอืงแหง่นี้
กลำยเป็นทีต่ัง้ของบรษิทัชัน้น ำระดบัโลกอย่ำง พอรเ์ช่ ฮวิเลต็-แพคกำรด์ และไอบเีอม็  

ฟสุเซ่น  เมอืงของแควน้บำวำเรยี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็น
  ทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของปรำสำท
  ดงันอยชวำนสไตน์  
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิ (Charming City) และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสำบทีม่คีวำมงดงำมรำวภำพวำด 
  และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ ทีส่ ำคญัของนกัท่องเทีย่ว   
ทิทิเซ่ เมอืงแห่งทะเลสำบในป่ำสน หรอืนิยมเรยีกกนัว่ำ Black Forest มหีมู่บำ้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบตัง้อยูร่มิทะเลสำบ 

ซึง่เป็นแหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศชือ่ดงัของเยอรมนั  
อินน์สบรคู เมอืงหลวงแห่งรฐัทโิรล ดนิแดนแห่งหุบเขำมทีวิทศัน์อนังดงำม ผสมผสำนแหล่งเพำะปลกูและทีเ่ล่นสกทีีด่ี

ทีส่ดุในยุโรป มชีือ่เสยีงในดำ้นกำรเป็นศนูยก์ลำงของกฬีำฤดหูนำว เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดม้กีำรจดักฬีำโอ
ลมิปิคฤดหูนำวถงึ 3 ครัง้     

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรยี ศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

  
ก าหนดการเดินทาง   1-9 ก.ย./ *10-18 พ.ย. 2560 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
21.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D   
 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบิรก์-สตุต๊การต์ (เยอรมนั)  
23.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั  น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงเมอืง นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์
และธนำคำรกลำงยโุรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยุโรป น ำท่ำนชม จตรุสักลางเมือง
โรเมอร ์อนังำมสง่ำ มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเก่ำ โดยรกัษำรปูแบบสถำปัตยกรรม
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โบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม น ำท่ำนชมภำยนอกของมหำวหิำรโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำร
บรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 ใหท้่ำนเดนิเล่นและช้อปป้ิงย่ำนจตุัรสั
โรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในเมอืง ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำ
กำรเมอืง ซึง่อยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มี
อำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น City Hall และ
ถูกเชื่อมกบัอำคำรรอบ ๆ สถำนทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและ
ภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ 
เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบรก์ หรอื ไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยูใ่นรฐับำเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉียงใต้

ของประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำงประวตัศิำสตรข์องไทยเมอืงหนึ่ง เนื่องจำก
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัอำนนัทมหดิล รชักำลที ่8 ทรงประสตู ิณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมำ
เดนิบนเสน้ทำงนกัปรำชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลกองคก์ำรยเูนสโก้ เน่ืองจำกมแีหล่งท่องเทีย่ว
มำกมำย และเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบรม่รื่น ซึง่ทีน่ี่มหำวทิยำลยัไฮ
เดลแบรก์ยงัเป็นมหำวทิยำลยัเกำ่แก่สดุของเยอรมนัอกีดว้ย น ำท่ำนขึน้รถรำงไฟฟ้ำเพื่อขึน้สูเ่นินเขำ น ำท่ำน
เขำ้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้ำเนคคำร ์แต่เดมิจะเป็นป้อม
ปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลงัมำเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อำศยั สว่นปรำสำทแหง่นี้ถูกน ำมำจำกหลำยทีด่ว้ยกนั ส ำหรบั
สว่นทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของปรำสำทแห่งนี้ คอื เสำแกรนิตแบบโรมนั ซึง่น ำมำจำกพระรำชวงัหลวงของพระเจำ้ชำรล์
เลอมำรน์  ปรำสำทแหง่นี้ถูกสรำ้งต่อเตมิเรื่อยมำตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงครำม 30 ปี ดงันัน้
จงึท ำใหเ้รำพบรปูแบบของสถำปัตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแหง่นี้ ไมว่่ำจะเป็นโกธคิ เรอเนอซองส ์หรอื
บำรอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่อีำยุเก่ำแก่ทีส่ดุในโลกอำย ุ100 กว่ำปี  จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูบนสะพำนเก่ำแก่ของ
เมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จำกจุดนี้จะมองเหน็ปรำสำทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่ำนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองสตุท๊การท์ Stuttgart เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.45 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศ เป็นเมอืงหลวงของรฐับำเดนิ-เวอิรท์เทมแบรก์ อกี
ทัง้ยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิ ซึง่สว่นมำกเป็นอุตสำหกรรมสมยัใหม่ ท ำใหเ้มอืงแห่งนี้กลำยเป็นทีต่ัง้
ของบรษิทัชัน้น ำระดบัโลกอย่ำง พอรเ์ช่ ฮวิเลต็-แพคกำรด์ และไอบเีอม็  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Pullman Stuttgart Fontana หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม สตุต๊การต์-ทิทิเซ่-ไบรทเ์นา (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชม เมืองสตทุการท์ อำท ิชลอสสพ์ลำทซ ์(Schlossplatz) จตุัรสัใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ ถูกสรำ้งขึน้
ในช่วงระหว่ำงปี 1746-1807 เป็นทีต่ัง้ของสถำนทีส่ ำคญัๆ มำกมำยไม่ว่ำจะเป็น ปรำสำทใหม่ New Castle 
ปรำสำทโบรำณต่ำงๆ พพิธิภณัฑศ์ลิปะ ลำนน ้ำพุ สถำนีรถไฟหลกัของเมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทิทิเซ่ 
Titisee เมืองแห่งทะเลสาบในป่าสน ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศแควน้บำเดน้-วทัเทมเบริก์ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม เขตป่าด าของเยอรมนั หรอืนิยมเรยีกกนัว่ำ Black Forest เน่ืองจำกป่ำนี้เตม็ไปดว้ยตน้สนซึง่ขึน้

อย่ำงหนำแน่นจนมองดเูป็นสดี ำ ในเขตอุทยำนแห่งนี้มหีมู่บำ้นททิเิซ่ที่เงยีบสงบตัง้อยู่รมิทะเลสำบ ซึง่เป็น
แหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศชื่อดงัของเยอรมนั ใหท้่ำนเดนิเล่นชมควำมสวยงำมของหมูบ่ำ้นรมิทะเลสำบแห่งนี้ 
และชมควำมงำมของ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสำบเลก็ใจกลำงเขตป่ำด ำ ทีย่งัเป็นตน้ก ำเนิดและเป็นแหล่งผลติ
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นำฬกิำกรุ๊กรทูีม่ชีื่อเสยีงของเยอรมนั ใหท้่ำนเดนิเล่นชมธรรมชำตหิรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดขีองเยอรมนั 
อำท ินำฬกิำกุ๊กก ูเครื่องครวัตุ๊กตำคู่ Zwilling กระเป๋ำ Rimowa เสือ้ผำ้แฟชัน่ Agner ฯลฯ สมควรแก่เวลำน ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไบรทเ์นา Breitnau อกีเมอืงหนึ่งในเขตแควน้บำเดน้-วทัเทมเบริก์ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Best Western Hofgut Sternen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  ไบรทเ์นา (เยอรมนั)-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืน

มำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.15 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองลูเซิรน์ ชมและถ่ายรปูกบัอนุสาวรียสิ์งโต และสะพานไม้ชาเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยั

ศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็น
กำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อม
ตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะ
ใหม่จนมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ี่
เก่ำแก่ทีส่ดุในยโุรป มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้จำกเมอืงท่องเทีย่วแห่งนี้ และมเีวลำใหท้่ำนมี
โอกำสเลอืกซือ้สนิคำ้ไม่ว่ำจะเป็นของทีร่ะลกึต่ำงๆ แบรนดเ์นมชัน้น ำ  กำแฟเนสเปรสโซ่ หรอืนำฬกิำยีห่อ้ดงั
ของสวสิ และอุปกรณ์มดีชนิดต่ำงๆ ทีม่คีุณภำพดจีำกสวสิ เป็นตน้ * เพื่อความสะดวกส าหรบัท่านท่ี
ต้องการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั *  สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำ
ท่ำนกลบัทีพ่กั 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Grand Europe หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  ลูเซิรน์-ทิทลิส (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ฟสุเซ่น (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขำสงู อยูใ่นรฐัออบวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ย

เทอืกเขำแอลป์ ชื่นชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำแอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้หรอืเคเบิล้คำร์  (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุน่ใหมใ่นหลากหลายแบบ 
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ี
เคลื่อนท่ี เพื่อให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขำ
ทีม่คีวำมสงูทีส่ดุใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล 
ชมทศันียภำพอนังดงำมกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนกัเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนำวดว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา  
บ่าย สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำททิลสิดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่

เมืองฟสุเซ่น ประเทศเยอรมนัตัง้อยู่ทำงแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4.45 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Euro Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีห่ก  ฟสุเซ่น (เยอรมนั)-อินน์สบรคู (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูน่ ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขต

แควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้
จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ น ำ
ท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ที่
ตอ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนยิำยของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำก
สะพำนแมรีจุ่ดทีถ่่ำยรปูกบัปรำสำทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสกำรด์ต่ำงๆ ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำให้
ปรำสำทแห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็น
สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิด
ให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเทีย่วชม เมอืงฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีำยมุำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ 

ทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้ และซือ้ขำยเกลอืมำ
แต่โบรำณ นอกจำกนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงำมของบำ้นเรอืน
ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั และรำ้นคำ้ทีต่กแต่งอย่ำงมสีไตล ์ 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนอกีครัง้สู่ เมืองอินนสบ์รคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1.45 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งรฐัทิโรล เป็นภำษำเยอรมนัทีแ่ปลว่ำ สะพำนขำ้มแม่น ้ำอนิน์ 
ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกของประเทศออสเตรยี บนทีร่ำบลุ่มแม่น ้ำอนิน์ กลำงหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ จำกตวั
เมอืงอนิน์สบรคู สำมำรถมองเหน็ยอดเขำสงูลกูต่ำงๆ ไดแ้ก ่นอรท์เคทเทอ  พทัแชรโ์คเฟิล  และแซรเ์ลส เป็น
ตน้ เมอืงอนิน์สบรคูแหน่งนี้มชีื่อเสยีงในดำ้นกำรเป็นศนูยก์ลำงของกฬีำฤดหูนำว เคยเป็นเจำ้ภำพในกำร
จดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิคฤดหูนำวในปี 1964 และปี 1976  พำรำลมิปิคฤดหูนำว 
ปี 1984 และ ปี 1988 รวมถงึโอลมิปิคเยำวชนฤดหูนำวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2012 ท ำใหเ้มอืงอนิน์สบรคู 
เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดม้กีำรจดักฬีำโอลมิปิคฤดหูนำวถงึ 3 ครัง้     

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Ramada Innsbruck Tivoli หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่จด็  อินน์สบรคู (ออสเตรีย)-มิวนิค-โรเซนไฮม ์(เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเดนิชม เมอืงอินน์สบรคู ดนิแดนแห่งขนุเขำ เมอืงทีม่ทีวิทศัน์อนังดงำม ผสมผสำนแหล่งเพำะปลกู
และทีเ่ล่นสกทีีด่ทีีส่ดุในยุโรป ซึง่ปัจจบุนัท ำรำยไดส้งูสดุใหก้บัประเทศ น ำท่ำนชมเขตเมอืงเก่ำ ทีม่ี ต าหนัก
หลงัคาทองค า ทีม่อีำยุร่วม 450 ปี เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญั ซึง่เป็นมุขหลงัคำหน้ำต่ำงของตวัอำคำรทีย่ื่น
ออกมำ สรำ้งขึน้ประมำณปี ค.ศ. 1500 ในสไตลโ์กธคิตอนปลำย หลงัคำทองค ำนี้ถูกสรำ้งเพิม่เตมิใหก้บั
พระรำชวงัใหม่นอยเออร ์ฮอฟ ในกำรฉลองกำรหมัน้ระหว่ำงพระเจำ้แมก็ซมิเิลีย่นที ่และพระนำงมำเรยี เบยีน
กำ สฟอรซ์่ำบุตรสำวของดยคุแห่งมลิำน หน้ำมขุแห่งนี้ประดบัประดำดว้ยแผ่นไม้สีเ่หลีย่มผนืผำ้ ชุบทองแดง
จ ำนวน 3,450 แผ่น เป็นเฉลยีงหน้ำมขุทีม่ไีวส้ ำหรบัดกูำรแขง่ขนัหรอืละครทีจ่ตุัรสัเบือ้งล่ำงลงไป และใหท้่ำน
มเีวลำเลอืกซือ้สนิคำ้ครสิตลัจำกสวำลอฟสกี ้ไม่ว่ำจะเป็นสรอ้ยคอ  ต่ำงห ู ก ำไล หรอืเครื่องประดบัอื่นๆ เป็น
ตน้ ลว้นไดร้บักำรออกแบบและจดัแสดงอย่ำงน่ำรกัและสวยงำม  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมือง
มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่รมิ
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ฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่
เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ 
และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองและอรอ่ยกบัเมนูขาหมูเยอรมนั 
บ่าย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.1158  มบีรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่

สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองสค์ลำสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวม
หำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย  น ำท่ำนผ่ำนชม โอลมิปิคทำวเวอร ์ สนำมกฬีำอลอินัซอ์รน่ีำ หรอือำคำร
พพิธิภณัฑบ์ำวำเรยีน เป็นตน้ น ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดัแสดงหรอืเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่ง
ใหม่ลา่สุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลำท่ำนเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ  พรอ้มเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึ จำกบเีอม็และมนิคิเูปอร ์ จำกนัน้น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรียน ยา่นใจกลางเมืองเก่าของ
มิวนิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแม่มำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ 
ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 
11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์ม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดม
เป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่
มำกมำย  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนสูเ่มืองโรเซนไฮม ์Rosenheim ตัง้อยู่ในแควน้บำวำเรยีเช่นเดยีวกบัเมอืงมวินิค ห่ำงออกไป
ประมำณ 45 นำท ีเมอืงนี้ยงัมคีวำมส ำคญัในดำ้นกำรบรหิำรงำนของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยูบ่นฝัง่ตะวนัตกของ
แม่น ้ำอนิน์ เมอืงใหญ่อนัดบั 3 แควน้บำวำเรยี และเป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและยงัเป็นสถำนทีท่ีค่กึคกั
ทีส่ดุในภูมภิำคนี้อกีดว้ย น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปด โรเซนไฮม-์มิวนิค-สนามบินมิวนิค (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 ใหท้่ำนพกัผ่อนและเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินาทางสู่สนามบินนครมิวนิค 
14.25 น.  ออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG925 
  (เดินทางเดือน พ.ย.60 เวลาบินแปล่ียนเป็น 13.35 น.) 
 
วนัทีเ่ก้า  กรงุเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์  

หรือกาณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  1-9 ก.ย./ *10-18 พ.ย. 2560 
 
 
    

Europe Charming 9 วนั / TG 

เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด-์ออสเตรีย 
1-9 ก.ย.60 *10-18 พ.ย.60 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 59,900 57,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 57,900 55,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 53,900 52,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 7,900 

ราคาไมร่วมตัว๋ 39,900 35,900 

 
***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานนัดหมายและเอกสารวีซ่า 2,800 บาท / ท่าน**  
และยงัไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร,์ทิปคนขบัรถ,ทิปไกดท้์องถ่ิน 1,800 บาท / ท่าน***  
ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า

เน่ืองจากมีการเก่ียวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ตัว๋โดยสารจะต้องซ้ือแยก มีค่าธรรมเนียมประมาณ ท่าน

ละ 4,500 บาท ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ ไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้เช่นกนั และหากกรณีท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยวา่ท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
กรณีเดินทางกบัคณะ บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าท่ีสถานทูตท่ีก าหนดไว้ในรายการทวัร ์แต่หากกรณีท่านใดอยู่ท่ี
ประเทศอ่ืนมากกวา่ ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมือในการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรง้คเ์ฟิรต์ // มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
30 พ.ค.2560  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่าน ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบัเรียกเกบ็
เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัหรอืตามเขตเมอืงเก่า 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรอืค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และ

ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานนัดหมายและเอกสารวีซ่า ท่านละ 2,800 บาท (ช าระพรอ้ม

ค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร,์ ทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ 

ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o ช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจอง
ทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของทำ่น 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าเยอรมนั 
***ย่ืนวีซ่าเด่ียวเยอรมนั ทกุท่านต้องแสดงตวัท่ีสถานทตูเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15 วนัท าการ  
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีสถานทูตหรอืศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตหรอืศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่นหรอืสถานทูต โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วย  
  ตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการท านัด
หมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเว้น ผูย้ื่นค า
รอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), ส าเนา
สูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหยา่, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบเปล่ียน
นามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือขาย/สญัญากู้/
สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียงความผิดพลาดในด้าน
งานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 
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 o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื 

เครื่องประดบับดบงัหน้าตา ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ อายขุองการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 
 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง,   
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
อายุของการออกหนงัสอืไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนันดัยื่นวซี่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่้าน   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาติใกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบั
สมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ีหากมกีารต่อเล่มใหแ้นบบญัชเีล่มเก่า
พรอ้มถ่ายส าเนาหน้าชื่อบญัชมีาดว้ย  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย  

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 


