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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 6 – 14, 13 – 21, 20 – 28, 25 – 3 ธ.ค.  54,500.- 

ธนัวำคม : 25 – 2 ม.ค., 26 – 3 ม.ค., 28 – 5 ม.ค. 61 71,500.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท ์– ซาลสบ์วรก์ O O O SALZBURG HOTEL 

3 ซาลสบ์วรก์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบฮลัสตัท – เวยีนนา  O O O KAVALIER HOTEL    

4 พระราชวังเชนิบรนุน ์– เชสกี ้ครมุลอฟ O X O OLD INN HOTEL 

5 เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก O O X INTERNATIONAL 

6 ปราก – เดรสเดน – ก าแพงเบอรล์นิ – กรงุเบอรล์นิ O O X BERLIN CITY WEST 

7 พอตทส์ดัม – พระราชวังซองซซู ี– ไลป์ซกิ   O O O LEIPZIG MESSE 

8 ไลป์ซกิ –  แอรฟ์รูท์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – สนามบนิ           O O ✈  

9 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิ กำรบนิไทย (TG) 
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***ลอ่งเรอืทะเลสำบฮลัสตทั*** 

***ชมอนุสรณส์ถำนก ำแพงเบอรล์นิ*** 

น าทา่นเดนิทางกับสายการบนิไทยตรงสู ่นครมวินคิ เดนิเลน่เมอืงซำลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนัก

ดนตรเีอก “โมสารท์” เต็มอิม่กับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายุ

กวา่ 4,500 ปี ชืน่ชมกับความงามของพระรำชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา  

สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปรำก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ชมความงามของ

เมอืงเดรสเดน (Dresden) ทีไ่ดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซแ์หง่แมน่ ำ้เอลเบ”้  ชมอนุสรณ์สถำน

ก ำแพงเบอร์ล ินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เยือนแฟรงก์เฟิร ์ต 

(Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ี 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรงุเทพฯ    

22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร ์ 

สำยกำรบนิไทย ประต ู2 แถว D พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

   

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     กรงุเทพฯ – มวินคิ – จตัรุสัมำเรยีนพลำสท ์– ซำลสบ์วรก์      

00.50 น.     ออกเดนิทางสูน่ครมวินคิ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924    

07.05 น.  ถงึสนำมบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง 

และปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที ่29 ตุลาคม 2560) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศ

เยอรมนี  และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสาม

ของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของ

ยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง

ดว้ยกษัตรยิม์าก่อน กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน

เลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์น าชมจตัรุสั

มำเรยีน พลำสท ์ (Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละ

ธุรกิจของนครมิวนิค  บริเวณนี้ เ ป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชม

ตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมา เตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

เชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคู ่เป็นตน้  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย เดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซำลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืง

อันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้ง

โลก เมอืงซาลสบ์วรก์ มคีวามหมายว่า “ปรำสำทเกลอื” เขตเมอืงเกา่ศลิปะบา

รอคทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์

บชิอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นกิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิง่ของ

ระยะทาง 146 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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บรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมนั อสิระเดนิเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้

บนถนน Getreidegasse ของเมอืงทีม่คีวามสวยงามรวมทัง้มรีา้นคา้สนิคา้แฟชัน้

มากมาย 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SALZBURG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ซำลส์บรูก์ – ฮลัลส์ตทัท ์– ลอ่งเรอืทะเลสำบ – เวยีนนำ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า     

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตที่

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นี้ว่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่ง

ความฝัน น าท่านล่องเรอืชมควำมงำมของทะเลสำบฮลัลส์ตทัเทอร ์

(Hallstatter See) ชมทัศนยีภาพสวยๆของหมูบ่า้นและตัวเมอืงทีถ่กูโอบลม้ไป

ดว้ยทะเลสาบและเทอืกเขาสงูตระหงา่น ตัดกบัน ้าทะเลสฟ้ีาทีแ่สนจะโรแมนตกิ 

***กำรลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ หำกไม่สำมำรถลอ่งเรอืไดใ้นวนั

น ัน้ๆ ทำงบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทำ่นละ 5 ยโูร***  

ระยะทาง 73 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย น าเดนิทาง สูก่รงุเวยีนนำ (Vienna) เมอืงหลวง ของประเทศออสเตรยี ผา่นชม

เสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ชมถนนสำยวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่ำนชมโรงละครโอเปร่ำ ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.

1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปใน ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และ

เปิดใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผา่นพระรำชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) 

ซึ่งเ ป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก  มาตั ้งแต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

ระยะทาง 288 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม KAVALIER HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่  

(กรณุำจดัเตรยีม เสือ้ผำ้ใสก่ระเป๋ำเล็ก ส ำหรบัน ำไปคำ้งคนื 1 คนื ทีเ่มอืงเชสกี ้ ครมุลอฟ 

เนือ่งจำกเป็นเมอืงเล็กๆ รถบสัใหญไ่มส่ำมำรถเขำ้ในเขตเมอืงเกำ่ได ้และหอ้งพกัคอ่นขำ้งเล็ก 

จงึไมส่ะดวกในกำรขนยำ้ยกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่ซึง่กระเป๋ำใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ หรอื กรณี

โรงแรมทีพ่กัไมเ่พยีงพอกบัคณะ ขอสงวนสทิธิย์ำ้ยไปพกัเมอืงขำ้งเคยีงแทน) 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง         เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรนุน ์– เชสกี ้ครมุลอฟ         

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที ่16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 
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1,441 หอ้งในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้น าชมบรเิวณรอบ

นอกวหิำรสเตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุง

เวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้น

ต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้ในย่านถนนคาร์นท์

เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครือ่ง

แกว้สวาร็อฟสกี ้Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่

วัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ช๊อคโกแลตโม

สารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี ่และ ชอ๊คโกแลตที่

เกา่แกเ่ริม่กจิการตัง้แตปี่ 1786 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่

ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ส าคัญแห่งหนึง่ของโลก น ำชมปรำสำทครุมลอฟ (Krumlov) จำกบรเิวณ

รอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แมน่ ำ้วอลตำวำ (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ระยะทาง 204 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

  น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

***เนือ่งจำก เชสกีค้รุมลอฟเป็นเมอืงขนำดเล็ก หำกทีพ่กัในช่วงเวลำดงักล่ำวเต็ม ทำง

บรษิทัฯของยำ้ยไปพกัเมอืงขำ้งเคยีงแทน*** 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง        เชสกี ้ครมุลอฟ – ปรำก – ปรำสำทปรำก  

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าคณะเดนิทางสูก่รุงปรำก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 178 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าเขา้ชมปรำสำทแหง่ปรำก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่

ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหำวหิำรเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษที ่14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปร๊าก ซึง่พระ

เจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของ

กษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระ
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เจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้

เขา้ชม) แลว้ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชม

ยำ่นชำ่งทองโบรำณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วาง

จ าหน่ายอยูม่ากมาย  จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษ

ที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราว

สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนว

สะพาน จากนัน้น าทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเก่า (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.

1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตี

บอกเวลาทกุๆชัว่โมง 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN CITY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง      ปรำก – เดรสเดน้ – ก ำแพงเบอรล์นิ – เช็คพอยท ์ชำรล์ ี– เบอรล์นิ         

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางต่อสู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซ์

แหง่แมน่ ้าเอลเบ”้ ว่ากันว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี เมอืงนี้ได ้

กลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนี่อกีครัง้หนึ่งในปี ค.ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอนอันสืบ

เนื่องมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านเทีย่วชม

เมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่ำร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืง

ทีว่างไวต้ัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที ่11 ทีท่ ิง้ร่องรอยของการท าลายลา้งในสมัย

สงครามโลกทีก่ าลังไดรั้บการบรูณะอยา่งเรง่ดว่น ผา่นชมเซมเพอรโ์อเปรำ่เฮำ้ส ์

(The Semper Opera House) ทีม่คีวามโดดเด่นอยา่งเท่าเทยีมกัน ทัง้ดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระรำชวงัสวงิกอร ์(Zwinger Palace) 

ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้ทีต่กแต่งอย่างงดงามดว้ยน ้าพุ

และรปูปัน้ 

ระยะทาง 147 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นสูก่รงุเบอรล์นิ (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึง่ใน

ศูนยก์ลางทีม่อีทิธพิลทีส่ดุของยโุรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน 

และวทิยาการ น าท่านชมอนุสรณ์สถำนก ำแพงเบอรล์นิ (The Berlin 

Wall) เขา้สู่อสีต-์ไซด์-แกลลอรี ่ทีท่ ิง้ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ ฉากต่างๆที่

เกดิจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้ง

ก าแพงทีม่คีวามยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถา่ยทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจาก

ศลิปินกว่า 118 ท่านบนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ

แทนค าพูดทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีส่ดุในโลก น า

ท่านชมเช็คพอยทช์ำรล์ ี(Checkpoint Charlie ) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการ

ปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย จากนั้นไปชมเบอรล์นิโดม มหาวิหาร

ระยะทาง 193 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
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โปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบ

สไตล์อ ิตาเลียนเรอเนสซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดน 

บรูก  (Brandenburg) ประตูสัญลักษณ์ของเมอืงดา้นบนเป็นรูปปั้นของเทพี

แห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคาร

ไรชส์ตัทด ์อาคารทีใ่ชเ้ป็นรฐัสภำแหง่เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอ

เนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใชม้าตัง้แต่ครัง้สาธารณะรัฐ 

ไวมาร ์

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม BERLIN CITY WEST HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง         พอตทส์ดมั – พระรำชวงัซองซูซ ี– ไลป์ซกิ               

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าเดนิทางสูเ่มอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตี

ทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ศตวรรษที ่18 

เมอืงศูนยร์วมเหล่าผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนงต่างๆ น าท่านเขา้ชมความงามของ

พระรำชวงัซองสซู์ซ ี (Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวังฤดูรอ้นของ

พระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชือ่ 

จอรจ์ เวนซเลาส ์ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังที่พระเจา้ฟรดีรชิโปรด

ปรานมาประทับในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นทีห่ลบจากความวุน่วายในพระราชพธิตีา่งๆที่

เบอรล์นิ จงึเป็นทีม่าของชือ่พระราชวังทีแ่ปลว่า “ไกลกงัวล” พระราชวังเป็น

อาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพยีง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมัย

ของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซ์ซู ียังเป็นทีโ่ปรดปรานของเจา้นายเยอรมัน

จนเมือ่ราชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สุดลงเมือ่ปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการ

รวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้

ฟรีดรชิที่ 2 ก็ถูกน ากลับมาฝังบนเนินที่ซ็องซูซตีามพระราชประสงค์เดมิของ

พระองค์ก่อนทีจ่ะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยานไดรั้บเลือกโดย

องค์การยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ือ่ว่า 

"พระราชวังและสวนแหง่พอทสดัมและเบอรล์นิ”  

ระยะทาง 35 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย  เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงส าคัญทีช่าวเยอรมันเรยีกกันว่า เมอืง

แหง่วรีบุรุษ ไลป์ซกิไดช้ือ่นี้มาเนื่องจากประชากรในเมอืงมสี่วนร่วมทีส่ าคัญใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงจนน าไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการ

ออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์ีม่สีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮันน์ วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นัก

ประพันธผ์ูม้ชี ือ่เสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปำรสีนอ้ย” 

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีส่วยงามหนึง่ในเมอืงศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของยโุรปสมัย

กลางอกีดว้ย ชมยำ่นเมอืงเกำ่ของเมอืงไลป์ชกิ เมอืงศูนยก์ลางการคา้สมัย

โบราณ เป็นทีช่มุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทศิ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อย่างดเีลศิ ท าใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงทีร่ ่า

รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย

ระยะทาง 190 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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ผสมผสานเขา้กบัศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งลงตัว 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LEIPZIG MESSE หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง          ไลป์ซกิ –  แอรฟ์รูท์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ – สนำมบนิ           

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแอรฟ์ูรท์(Erfurt) เป็นเมอืงหลวงของรัฐทูรนิเจีย ของ

ประเทศเยอรมนี เมอืงแห่งการปลูกดอกไมเ้พื่อการคา้ เป็นแหล่งคา้ตน้ไมแ้ละ

เมล็ดพันธุ ์มอีตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร รองเทา้ เสือ้ผา้ โลหภณัฑ ์อปุกรณ์ไฟฟ้า 

ระยะทาง 147ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร

การเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถอื

ไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 ชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอื

ศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตรัุสโรเมอร ์ 

ระยะทาง 250 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

16.00 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิแฟรงเฟิร์ต เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภำษี (Tax  

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 923  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ  

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 
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ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม :  เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   ปี 2560 

     พฤศจกิำยน : 6 – 14, 13 – 21, 20 – 28, 25 – 3 ธ.ค. 

 
  

ก ำหนดกำรเดนิทำง   ปี 2560 

      ธนัวำคม : 25 – 2 ม.ค. 61, 26 – 3 ม.ค. 61, 28 – 5 ม.ค. 61 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,500.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 54,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
54,500.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  19,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 71,500.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 71,500.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 71,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
71,500.- 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ)  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศเยอรมัน (ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิ

โดยประมำณ 2,300 บำท ) 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ทำ่นละ 17 ยโูร) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย   

(โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

7. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  29,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทำงสถำนทูตมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทูตแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนมุตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
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ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่เดีย่วแสดงตนทีส่ถำนทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนำ้ 90 เปอรเ์ซ็นต ์

ของพืน้ทีร่ปูถำ่ย จ านวน 2 ใบ หำ้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้  

หำ้มสวมแวน่ตำ  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะน ำใหลู้กคำ้ไปถ่ำยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ควำมถกูตอ้ง 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยจุำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่น

วนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทำ้ยทีล่กูคำ้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคำ่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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*** ไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั และฝำกประจ ำ *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้ม

ปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หำกตอ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับ

เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ ขอควำมกรณุำรบกวนถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้แนบมำดว้ย  

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................... 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


