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รหัสทัวร DST1901282 
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย Bavaria Tirol 9 วัน 6 คืน (TG) 
ไฮเดลเบิรก   ทะเลสาบทิทิเซ   อุทยานป�าดํา   หมูบานชวานสเกา 
ปราสาทนอยชวานสไตน   การมิช พารเทนเคียรเชน   ยอดเขาชุกสปตเซ 
อินสบรูค   คริสตัลเวิรด   ซาลสบวรก   สวนมิราเบล   ทะเลสาบเซนตวลูฟ�กัง 
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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต เสาร 
20.30 น. 
 
 

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคานเตอร D 9-12 สายการบินไทย เจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินแฟรงคเฟรต อันทันสมัยของ
ประเทศเยอรมนี ศูนย กลางการการพาณิชยและการบิน 
โดยเท่ียวบินที่ TG920 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน 
โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร 
สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลาชาของสายการ
บิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน
, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําให
การเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัย อ่ืน ๆ ไมสามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์
ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจาย
ตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืน ๆ เกิดขึ้น
นอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ 
เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มอิาจรับผิดชอบได 
 

 

วันที่ 2 แฟรงคเฟรต - ไฮเดลเบิรก - ทะเลสาบทิทิเซ - 
อุทยานป�าดํา 

อาทิตย 

06.00 น. ถึงสนามบินนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูเมืองไฮ
เดลเบิรก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เปนเมือง
ที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร อดีต
เมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย     ไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของเยอรมัน  ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทํ าใหมี
นักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี 
นํ าท าน เข าชม ป ราสาท ไฮ เด ล เบิ ร ก  (Heidelberg 

(110 ก.ม.) 
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Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแม น้ําเน็กคาร ซึ่ง
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป 
ภายในมีถังเก็บไวนที่ใหญที่สุดในโลก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local- คริสตัลเวิรด 
ซาลสบวรก - สวนมิรง 

 

13.00 น. ออกเดินทางสูเขตอุทยานแหงชาติป�าดํา (Black Forest) 
ในประเทศเยอรมนี ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่กวา 
12,000 ตร.กม. นําทานสัมผัสบรรยากาศรมิทะเลสาบทิทิ
เซ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซอนตัวอยู ณ ใจกลาง
อุทยานแหงชาติที่หนาแนนไปดวยตนสนวถิีของชาวเยอรมัน 
ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมอีกทั้งยังเปนถิ่นกําเนิดการทํา
นาฬิกากุกกจูากดินแดนแหงน้ี 
 

(219 ก.ม.) 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส
กรอกเยอรมัน 

 

 นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL 
HOFGUT STERNEN หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเซ - หมูบานชวานสเกา - ปราสาทนอย
ชวานสไตน - การมิช พารเทนเคียรเชน 

จันทร 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทานเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake 

Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) 
ทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับ 3 ของยุโรป และกินอาณาเขต
พรมแดน 3 ประเทศไดแก เยอรมัน ออสเตรีย และ
สวิตเซอรแลนด จากน้ันเขาสูเสนทางสายโรแมนติกของ
เยอรมัน (Romanticstrasse) เสนทางทองเที่ยวที่โดงดัง
ที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟสเซน เมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติก 
เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน ที่ใชเมืองน้ีเปนจุด
แวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ ชม
เมืองที่แสนจะนารัก มีรานอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจน

(285 ก.ม.) 
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รานขายของที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําทานออกเดินทางสูหมูบานชวานสเกา เปนที่ตั้งของ

ปราสาทแหงเทพนิยายนอยชวานสไตน ปราสาทสวยที่
แมแตราชาการตูนวอลทดิสนียยังหลงใหล และนําไปเปน
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย
แลนด บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน และ
ปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเปนฉากหลัง กษัตริยลุควิคที่2 
ทรงมีพระประสงคที่จะสรางปราสาท 3 แหงที่ยิ่งใหญอัน
ไดแกนอยชวานสไตน, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ  ให
เปนมรดกอันลํ้าคาแหงรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศนอันงดงาม
ของตัวปราสาทที่โดดเดน และมีทะเลสาบและธารน้ําแข็ง
ลอมรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผานโตรกผาพอลเล็ท 
เปนจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบนหนาผาสูง 
200 เม ต ร  ใน ป  ค .ศ . 1869 ค ริ ส เตี ย น  จั งค  เป น
ผูออกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเหมือนฉากละครใน
อุปรากรของวากเนอร เขาสูภายในตัวปราสาทเพื่อชมความ
สวยที่ ไดรับการตกแตงอยางอลังการ ดวยภาพเขียน
เกี่ยวกับเร่ืองราวอุปรากรและหองทรงงาน,หองทองพระโรง
,หองบรรทม ลวนแตงดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี  
Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากน้ันนําคณะเดินทางสูเมือง
การมิช พารเทนเคียรเชน จุดหมายปลายทางของนักสกี 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก ATLAS GRAND HOTEL หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 4 การมิช พารเทนเคียรเชน - ยอดเขาชุกสปตเซ - อินสบ
รูค 

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานขึ้นสูยอดเขาซุกสปตเซ ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน

เยอรมนี ระหวางทางทานจะไดชมวิวทะเลสาบที่อยูเบื้อง
ลาง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุด  
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ในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ที่ทําใหเกิด
กิจกรรมการทองเที่ยวไดทั้งป เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็น
ทิวทัศนงดงามกวางไกลไปถึง 4 ประเทศดวยกัน คือ 
เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอรแลนด โดยมียอด
เขาที่อยูเคียงกันอีก 3 ยอด คือแอลปสปตซ (Alpspitz) 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค (Wank) ซึ่งลวนแตเปน
สวรรคของนักเดินทาง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT 
บนยอดเขา 

Local 

บาย หลังอาหารออกเดินทางสูอินสบรูค เมืองหลวงแหงแควนที
โรล เจาของดินแดนออสเตรียนแอลป� นําทานเท่ียวชมเมือง
อินสบรูค ที่ ไดรับการกลาวขานวางดงามเมืองหน่ึงใน
เทือกเขาแอลป� แมแตราชสํานักของราชวงศฮัปสบูรกที่
ยิ่งใหญยังคงสรางที่พํานักไวเสนหของเมืองอยูที่ อาคาร
หลังคาทองคํา (Goldness Dachl) ที่สรางขึ้นดวยความ
ประณีตละเอียดออน และมีอายุเกาแกกวา 500 ป จน
กลายเปนสัญลักษณของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮาส 
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่ม
ศิลปะแบบโรโคโคเขาไปในศตวรรษที่ 18 ทําใหดูโดดเดน
และหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร สราง
ตั้งแตค.ศ.ที่ 16 เปนโรงแรมที่เกาแกที่สุดของเมืองและยัง
เคยใชตอนรับอะคันตุกะจากตางแดนมาแลวอยางมากมาย 
ฮอฟบูรก  (Hofburg) พระราชวังที่ ราชสํานักใชแปร
พระราชฐานในชวงฤดูหนาว และบันทึกภาพสวยจากอาคาร
เรอเนสซองสที่ยิ่งใหญที่สุดของออสเตรีย ฮอฟเกอเค 
(Hofkirche) ที่ถูกสรางขึ้นในค.ศ.1563 ตามพระประสงค
ของจักรพรรดิแมกซิมิเล่ียนที่ 1 ตรงขามเปนสวนสาธารณะ 
(Hofgarten) ใหความรมรื่นและงดงามไปดวยไมดอก
นานาพันธุ  

(90 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL GRAUER BAR หรือ

เทียบเทาในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5 วัตเทน - คริสตัลเวิรด - ซาลสบวรก - สวนมิราเบล - 
ทะเลสาบเซนตวูลฟ�กัง 

พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเมืองวัตเทน นําทานเขาชมคริสตัลเวิลด อัน

เกิดจากแนวคดิสะทอนถึงความยิ่งใหญ งดงาม และแพรว
พราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนําทานเขาสูหองจัดแสดง
คริสตัลเวิลด จุดเร่ิมตนการเขาสูหองสมบัติยักษ และหอง
บทกวีในอากาศ เม่ือเดินขามสะพานไปยังหองการเปลี่ยน
แปรรูปลกัษณ และหองเครอืขายโลก ผานมิติเขาสูป�า
คริสตัล ลวนแตออกแบบโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงในยุคน้ีควร
คาแกการเขาชม เชิญทานเลือกซื้อเครื่องแกวเจียระไนชั้นดี
ของ Swarovski ที่มีช่ือเสียงที่สุดในออสเตรียและไดรบั
การยกยองไปทั่วโลก  

(18.30 ก.ม.) 

 

10.30 น. จากน้ันนําคณะออกเดินทางตอสูเมืองซาลสบวรก เมืองที่มี
ชื่อเสียงจากการใชสถานที่ตางๆของเมืองในการถายทํา
ภาพยนตรชื่อกองโลก “เดอะซาวดออฟมิวสิค” เมืองที่แสน
โรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเปนฉากสวย ในปน้ีเปนป
ที่ชาวออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปของคีตกวีเอก
โมสารต เมืองอนุรักษที่ต้ังอยูสองฝم�งของแมน้ําซาลซา 

(172 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําทานเขาชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่

ตกแตงพันธุไมหลากหลายสีสัน ขามฝم�งสูเมืองเกาที่มี
ปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกตั้งเดนตระหงานอยูบนเนินเขา 
แลวผานไปชมบานเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน 
“โมสารต” ที่สรางผลงานทางดานดนตรีไวอยางมากมาย 
นําทานไปชมมหาวิหารประจําเมืองมหาวิหารแหงซาลส
บวรก ที่สรางขึ้นจากความร่ํารวยที่เกิดจากการทําเหมือง
เกลือ บนถนนเกรไทรเดที่มีชื่อเสียงประดับประดาไดดวย
ป�ายบอกชือ่รานคา เอกลกัษณอันโดดเดนของท่ีน่ี  
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 ตอจากน้ันเดินทางสูภูมิภาคซาลสซัมเมอกูทที่มีทะเลสาบ

เซนตวูลฟ�กังเปนเสนหอันนาติดตรงึ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก HOTEL SCALARIA หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน  
 

 

วนัที่ 6 เซนตวลูฟ�กัง - หมูบานฮัลสตัท - บาดไรเคนฮาล - 
เบิรชเทสกาเดน - เที่ยวชมเหมืองเกลือ  

พฤหัสบด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสน

สวย อายุกวา 4,500 ป  เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้ งอยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวยงามราว
กับภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 
เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
แล ะ เป น พื้ น ที่ ม รด ก โล กขอ ง  UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ทานอยูในภวังคแหงความฝน แลวเดินทางตอสูภูมิภาค
ซาลสซัมเมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนตวูลฟ�กังเปนเสนหอันนา
ติดตรึง จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเบิรชเทสกาเดน 
เจาของเสนทางดิ อัลไพน โรด  เสนทางเก าแกที่ สุดที่
นักทองเทีย่วนิยมใช เลาะเลียบเทือกเขาแอลป� ถูกกอตั้งขึ้น
ใหเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและ
สินแร เมืองเกาแหงน้ีเต็มไปดวยศิลปะการสรางอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(37 ก.ม.) 

 
(72 ก.ม.) 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
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บาย นําคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเกา สรางตั้งแต ค.ศ. 1517 ซึ่ง
ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเปนสถานที่ตองหามของบุคคล
ทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีคาจนไดชื่อวาเปนทองคําขาว  แตใน
ปจจุบันไดเปดใหนักทองเท่ียวไดเขาเที่ยวชมภายในที่ยังคง
รักษาสภาพเดิมไวทุกประการ แตตองสวมชุดคนงานที่มี
เตรียมไวให นําทานน่ังรถรางลอดอุโมงคยาว 700 เมตร 
ไปยังถํ้าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใตภูเขาท่ีงดงาม
ดวยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยูในเหมืองจริงเม่ือ 500 
ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แลวออก
เดินทางสูเมืองบาดไรเคนฮาล (Bad Reichenhall) เปน
เมืองแหงบอเกลือ บอน้ําพุรอน สปา และเปนสถานที่รักษา
บําบัดสุขภาพ และแหลงทองเที่ยวพักผอนของชาวยุโรป  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก AMBER RESIDENZ BAVARIA, 

BAD REICHENHALL  หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
  

 

วันที่ 7 บาดไรเคนฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - 
มิวนิค 

ศุกร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําทานเดินสูหมูบานปรีน ซึ่งเปนหมูบานที่ใหญที่สุดริม

ทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยูใจกลาง
แควนบาวาเรียตอนเหนือระหวางเมืองมิวนิคและซาลสบ
วรก  นําทานลองเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะ
ผูชาย ซึ่งตั้งอยูกลางทะเลสาบอันเปนที่ต้ังของปราสาทชื่อ
กองโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจาลุดวิกที่ 2 โดยมีพระ
ประสงคใหสรางเลียนแบบพระราชวังแวรซายน แตให
หรูหราอลังการกวาดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคน้ัน นํา
ทานเท่ียวชมหองภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ หองฑูตานุ
ทูต, หองทรงงาน, หองบรรทม, หองเสวย และหองกระจก 
ที่ประดบัตกแตงอยางสงางามดวยทองและแพรพรรณ
หลากสี แตนาเสียดายท่ีปราสาทแหงน้ียังสรางไมเสร็จ
สมบูรณ ดวยพระเจาลุควิกที่ 2 ส้ินพระชมนไปกอน 

(56 ก.ม.) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย นําคณะออกเดินทางสูนครมิวนิค ซึ่งถือไดวาเปนประตูของ

ยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลายดวยสถาปตยกรรมท่ีแตกตาง 
อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียอีกดวย อิสระให
ทานไดชอปปم�ง เร่ิมจากโรงละครแหงชาติ เปนจุดเร่ิมตน
ของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนที่สวยอีกแหงหน่ึงของเมือง
น้ี เปนที่ต้ังรานขายของแบรนดเนมราคาแพง และเปนที่ต้ัง
ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นักทองเที่ยวมาเดินเลนบน
ถนนสายน้ีอาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก 
จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกา นักทองเที่ยวพลาดไมไดที่
จะชมตุกตาเตนรํา ที่ประดบัอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา 
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ไดรับความ
สนใจจากนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน 

(132 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมู
เยอรมันตนตํารับแท 

Local 

 นําทานเขาสูท่ีพัก COURTYARD BY MARRIOTT 
MUNICH CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน 
 

 

วันที่ 8 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ 

เสาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายดวย

สถาปตยกรรมท่ีแตกตาง เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย
แหงน้ีเคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิท
เทลสบาค และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทางตอน
ใตของเยอรมนี เปนแหลงผลิตเบียร ศูนยกลางการผลิต
รถยนต BMW นําทานบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟ
นเบิรกหรือพระราชวงัฤดูรอน เขาสูเขตเมืองเกา อาทิ 
โบสถที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ยานมหาวิทยาลัยที่
เกาแก, หอสมุดแหงชาติ, โรงละครโอเปรา, เรสซิเดนท 
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10.45 น. ไดเวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูสนามบินนคร
มิวนิค เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา 
TAX  
REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน 

(38 ก.ม.) 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่  TG925 
 

 

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย 
06.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได
แจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)  

 
 

PERIOD 
Tour 
Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

13-21 ก.ค. 2562 

98,000.- 89,000.- 79,000.- 13,000.- 9,000.- -34,000.- 
-27,000.- 

20-28 ก.ค. 2562 
3-11 ส.ค. 2562 

**10-18 ส.ค. 2562** 
17-25 ส.ค. 2562 

24 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 
31 ส.ค.-8 ก.ย. 2562 

7-15 ก.ย. 2562 
**18-26 ต.ค. 2562** 96,000.- 87,000.- 77,000.- 13,000.- 9,000.- -31,000.- 

-25,000.- 
26 ต.ค.-3 พ.ย. 2562 

101,000.- 91,000.- 81,000.- 13,000.- 9,000.-   -36,000.- 
-29,000.- 

9-17 พ.ย. 2562 
16-24 พ.ย. 2562 

30 พ.ย.- 9 ธ.ค. 2562 
**4-12 ธ.ค. 2562** 93,000.- 84,000.- 75,000.- 13,000.- 9,000.- -30,000.- 

-24,000.- 
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คาทัวรรวม : 
  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 

มีนาคม 2562 
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คาเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก / คาเขาปราสาทนอยชวานสไตน / คาขึ้นยอดเขา

ชุกสปตเซ / คาเขาครสิตัลเวิลด / คาเขาชมเหมืองเกลือ / คาเขาชมพระราชวังแฮ
เรนคิมเซ 

 โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นใน

แตละประเทศ ในกรณีที่ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม 

 คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเยอรมัน (กลุมประเทศเชงเกน)  
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL 

GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาล
ตอเน่ืองหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพทีไ่มไดเกิดจากโรคประจําตัว 

 คายกกระเป�าใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัมสวนกระเป�าใบเล็กอยู
ในความดูแลของทานเองไมเกิน7 กม.  

 
คาทัวรไมรวม : 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิน่ 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่

สั่งมาในหองพักคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 
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การจองทัวร (How to make your reservation)  
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ 

Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนท่ีงาย 
สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยนัการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ
ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยนืยันการจองของทาน และกรุณาชําระคา
ทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนทีเ่หลือตาม
วันที่กําหนด ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 
 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในโปรแกรมไมเอ้ืออํานวยตอบุคคลดังตอไปน้ี 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี 

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/

กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีดื่มสุราบนรถ, ไม

รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไม
ยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูทีก่อหวอด 
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรม
ทัวร ซึ่งบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

   
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบไมนอยกวา
สามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอย
กวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวา
สิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว ไมตองคืนเงินคาบริการ 

 2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนํา
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เที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน คาบรกิารที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวา
เงินคาบรกิารที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจากนักทองเที่ยวไมได ทั้งน้ีผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียว แสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี 
    2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา 
    2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 คาใชจายที่จําเปนอ่ืนๆ 

หมาย
เหตุ 

หลักเกณฑท่ีนํามาใชน้ี เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตัง้แตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปน
ตนไป 
 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการ

เล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไมสามารถเขา
ไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และ
หากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรณุาตรวจสอบกบัเจาหนาท่ีฯ เพื่อยืนยันใน
กรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวน
ที่เหลือ 
 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟ
ฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินน้ัน ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทาน้ัน 
 

คาธรรมเนียมประกันภยัและคาธรรมเนียมน้ํามันเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and 
Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรบัคาธรรมเนียม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง 

/ สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 

เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 

เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผัง
มาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ)  

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึง
หอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
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 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size 
ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความ
ประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของ
หองพัก และการวางรปูแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน 
ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได 

 
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับ
จองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได 
ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือ 
สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึง
เหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงนิใดใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไป
แลว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอน
ชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) 
 
 
 
 

 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม หากทานมีกระเป�าเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละ
โรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบรกิารในการยกกระเป�าขึ้นลงได  
ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเครื่องบิน คือ 
20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  
การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 กระเป�าและสัมภาระที่มีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเป�า
ถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของ
กระเป�า และสัมภาระของผูโดยสาร  
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผดิชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน 
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การสูบบุหร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และ

สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 
 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) 
 หากทานเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวก
ในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

เอกสารในการย่ืนขอวีซาประเทศเยอรมัน  ใชเวลาย่ืนประมาณ 10 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทําการสแกน

ลายนิวมือดวยตนเอง) 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายไุมตํ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต

เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา (ในกรณีที่ทานไมเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือ, อเมริกา, แคนาดา
และอังกฤษ ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป ทานจะตองมายื่นวีซาดวยตนเองทีส่ถานทูต) 

 รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) มีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยางรูป
ถาย** 

 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
/ สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบรบิูรณ  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกดัที่ทานทํางานอยูตองเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับ
บริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา   

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือ
รับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน พรอมวัตถุประสงค   

 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดท
เปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 
หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครวัหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวี
ซา ตองออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารวาเปน sponsor พรอมระบุชื่อของผูที่ออก
คาใชจายให ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บรษิัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบชุื่อผูเดินทางและ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
ตัวจริง   

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปกบัอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 
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 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และ
หากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทาน
ไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการ
พิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทกุประการ 
 


