
 

 
 

 

 

 



 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ 

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง มิวนิค- ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อินสบ์รูค – GOLDEN ROOF  

00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG924 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 

07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง 159 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนีและออสเตรีย น าท่านเดินทางขึ้ นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอย

ชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนีย์

แลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึง

เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว  ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ 

ท่ีไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร ์ ซ่ึงเป็นนักประพนัธ์

เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิง่ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck) (ระยะทาง 112 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.)   เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศ

ออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝั่งแม่น ้าอิน ซ่ึงค าว่าอินสบ์รูคน้ัน แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกัษณะ

แคบๆแทรกตวัอยูร่ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์

ส าคญัของเมืองอินสบ์รูค ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้ นโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี4ในช่วง

ตน้ศตวรรษท่ี15ส าหรบัเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั RAMADA TIVOLI HOTEL , INNSBRUCK หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อินสบ์รูค – เบิรช์เทสกาเดน้ – ซาลสบ์วรก์  - สวนมิราเบล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมเมือง เบิรช์เทสกาเดน้ (Berchtesgaden) (ระยะทาง 155 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม.) อดีตท่ีตั้งของส านักงานใหญ่นาซี ล่องเรือชมทะเลสาบกษัตริย ์(Konigsee) 

ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนันี ในเขตเทือกเขาแอลป์ท่ีก าเนิดจาก

การละลายของกลาเซียรบ์นยอดเขาตั้งแต่ยุคน ้าแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม 



 

 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

 เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) (ระยะทาง 35 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที)  ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กงั อมาดิอุส โมสารท์” 

ท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก เมืองซาลสบ์วรก์ มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบา

รอคท่ีตั้งอยูบ่นฝั่งแม่น ้าซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอารค์บิชอป  และ  

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใช ้

ภาษาเยอรมนั น าชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวงัเดิมท่ีเต็มไป

ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุสี์สนัท่ีสวยงาม รูปป้ันและน ้าพุสไตลบ์าร๊อค สถานท่ีแห่งน้ียงัเคยใชเ้ป็น

สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรอ์มตะชื่อกอ้งโลก ‘The Sound of Music’ จากน้ันน าชม บา้นเกิดโม

สารท์ กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันน้ีเป็น พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโมสารท์

และครอบครัว อิสระเดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้บนถนน Getreidegasse ของ

เมืองท่ีมีความสวยงามรวมทั้งมีรา้นคา้สินคา้แฟชั้นมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – เวียนนา –โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่นส ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารน์ทเนอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าออกเดินทางสู่ ฮัลสตทั (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชม.) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้

ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ  UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากน้ันน าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน

ชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนท่ีอันเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ถึงขนาด

ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเมืองน่าอยูท่ี่สุดในโลกประจ าปี 2009 (ระยะทาง 289 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.)  ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวสายหลกัของ

กรุงเวียนนา ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า 

ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 จากน้ันน าชมบริเวณรอบนอก โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. 

Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจา้คารล์ท่ี 6 โปรดใหส้รา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1713 เพ่ือเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากน้ันเชิญช๊อปป้ิงสินคา้ใน

ย่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางกรุงเวียนนา สินคา้นานาชนิด อาทิเช่น 



 

 
 

เคร่ืองแกว้สวาร็อฟสก้ี Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, สินคา้เส้ือแฟชัน่วยัรุ่น

ทนัสมยั เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินคา้ของฝาก เช่น ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรือแวะชิมของ

หวานท่ีรา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร่ี์ และ ชอ๊คโกแลตท่ีเก่าแก่เร่ิมกิจการตั้งแต่ปี 1786 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั ARION HOTEL , VIENNA หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– เชสก้ี ครุมลอฟ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์บัสบ

วรก์ ซ่ึงมีประวติัการสรา้งมาตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 

ใหส้รา้งขึ้ นใหม่อยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 

เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดร้บั

การตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส มีเวลาใหอ้ยา่ง

เต็มท่ีพรอ้มพาเดินถ่ายรูปสวนดา้นหลงัซ่ึงสวยงามตระการ  ตามาก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง ไสก้รอกเวียนนา 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 203 กม. ใชเ้วลาดิน

ทางประมาณ 2.30 ชม.)  น าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึง

สรา้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก

ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝั่ง แม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) 

ตรงบริเวณคุง้น ้า ฝั่งตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถเ์ก่ากลาง

เมือง อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองเก่าท่ี Unesco ขึ้ นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กบั

บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV หรอืเทียบเท่า 

**เน่ืองจากโรงแรมภายในเมืองเก่าครุมลอฟมีจ านวนจ ากดัและแต่ละโรงแรมจะมีหอ้งพกัไม่

เยอะอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเท่ียว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนท่ีพกัเป็นเมือง

เชสก้ี บูเดโจวิช หรือเมืองใกลเ้คียงแทน** 

 

วนัที่หก ครุมลอฟ – มิวนิค – จตัรุสัมาเรยีน  - ศาลาว่าการเมืองมิวนิค 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนันี 

(ระยะทาง 396 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชยัชนะ อาคารบา้นเรือนและพิพิธภณัฑต่์างๆท่ี

เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเล่ียน โอเปร่าเฮา้ซ์ และ เขตพระราชวังเก่า   

น าท่านชม จตัรุสัมาเรยีน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งชื่อตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้ง

ตระหง่านกลางจตุัรสัมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการขอบคุณเซนตแ์มร่ี นักบุญแห่งแควน้

บาวาเรียท่ีชว่ยใหมิ้วนิคหลุดพน้จากการครอบครองของทพัสวีเดน  

น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเยน็ ในฤดูรอ้นจะมีเสียงนาฬิกาและ

ตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทัว่โลก ชมย่านการค้าโดยรอบ           

มาเรียนพลสั ทั้งรา้นคา้พ้ืนเมือง และตลาดสินคา้ทางการเกษตร 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั NH HOTEL , MUNICH หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ มิวนิค – สนาม ALLIANZ ARENA - กรุงเทพฯ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามกีฬา Allianz Arena ท่ีตั้งสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ยอดทีมแห่ง

เยอรมัน เจ ้าของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเดสลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป (UEFA 

Champions League) ฤดูกาล 2012-2013 ตวัสนามจุผูช้มไดป้ระมาณ 80,000 คน สรา้ง

ดว้ยเทคโนโลยีอ่นัทนัสมยัสุดของโลก โครงสรา้งดา้นนอกเป็นวสัดุประเภทเดียวกบัยานอวกาศ

นาซ่า มีความเงามนัสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เชิญท่านถ่ายรูปสนามดา้นนอก 

11.00 น. เช็คเอา้ออกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า

คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG925  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11ชัว่โมง) 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-

3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

17 – 23 พฤศจกิายน 2560 54,900 54,900 53,900 8,500 32,900 

02 – 09 ธนัวาคม 2560 59,900 59,900 58,900 9,500 37,900 

04 – 11 ธนัวาคม 2560 59,900 59,900 58,900 9,500 37,900 

ปีใหม่  

30 ธนัวาคม – 06 มกราคม 2560 

65,900 65,900 64,900 12,000 43,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 
 

 

 



 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 

 

 

 



 

 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 



 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้



 

 
 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มีอายุ

ไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจด

ทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบั

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชีให้

ครบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจาก

วนัท่ียืน่วีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (เช็ก) 



 

 
 

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์

อยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผู ้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

15 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่นวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 15 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือน 

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่า เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเช็ก โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 



 

 
 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าเช็กแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS ตกึสลีมคอมเพล็กซ ์ชั้น 15 ถนนสลีม 

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไม่มีบริการตราประทบัทีจอดรถ 

การเดินทาง:     BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลีม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ เช็ก 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ............................................................... 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั)................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ที่อยูปั่จจุบนั(ตดิตอ่ไดส้ะดวก)........................................................................................... 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

14. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ........................................................................................... 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

 
การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


