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NT268
ทวัรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรยี ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ยุโรปตะวันออก , 9 วัน 6 คนื ,

BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN  , ATLAS GRAND HOTEL  , HOTEL GRAUER BAR  , HOTEL
SCALARIA  , AMBER RESIDENZ BAVARIA  , MUNICH MARRIOTT HOTEL

แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ปราสาทไฮเดลเบริก์ - อุทยานแหง่ชาตป่ิาดํา - ทะเลสาบททิเิซ่ - ทะเลสาบคอนสแตนซ์
เสน้ทางสายโรแมนตกิ - หมูบ่า้นชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การม์ชิพารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่
อนิสบรคู - วตัเทน่ - ครสิตลัเวลิด ์- ซาลสบ์วรก์ สวนมริาเบล - มหาวหิารแหง่ซาลสบ์วรก์ - ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั
หมูบ่า้นฮลัสตทั - เบริช์เทสกาเดน้ - เหมอืงเกลอืเก่า - นงัรถรางลอดอุโมงค ์- บาดไรเคน่ฮาล - หมูบ่า้นปรนี

พระราชวงัแฮเรนคมีเซ่ - นครมวินคิ - ถนนแมกซมิเิลยีน - พระราชวงันมิเฟนเบริก์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์

20.30 น.
พรอ้มคณะท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

23.45 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศนูย ์กลางการการพาณชิยแ์ละการบนิ โดยเทยีวบนิท ีTG920

หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัท ี2
แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ทะเลสาบททิเิซ ่- อทุยานป่าดํา

06.00 น.
ถงึสนามบนิ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ไฮเดลเบริก์ เมอืงพระราชสมภพของรัชกาลท ี8 เป็นเมอืงทสีดุแสนโรแมนตกิ ตังอยู่บรเิวณฝังแม่น ้าํเน็กคาร์
อดตีเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทสํีาคัญของเยอรมัน เป็นทตัีงของ มหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซงึเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมัน
ดว้ยความสวยงามของเมอืงนีทําใหม้นัีกทอ่งเทยีวนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมอืงแหง่นี 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทสีรา้งขนึอยู่บนเชงิเขาเหนือแม่ น ้าํเน็กคาร์
ซงึสามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซงึมอีายุกวา่ 900 ปี
ภายในมถัีงเก็บไวนท์ใีหญ่ทสีดุในโลก (110 ก.ม.)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
จากนัน ออกเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตป่ิาดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ครอบคลมุอาณาเขตพนืทกีวา่ 12,000 ตร.กม. 

นําทา่นสมัผัสบรรยากาศรมิ ทะเลสาบททิเิซ ่ทะเลสาบสวยและเงยีบสงบซอ่นตัวอยู่ ณ
ใจกลางอุทยานแหง่ชาตทิหีนาแน่นไปดว้ยตน้สนวถิขีองชาวเยอรมัน ยังรักษาประเพณีดังเดมิอกีทังยังเป็นถนิกําเนดิการทํา นาฬกิากุก๊กู
จากดนิแดนแหง่นี (219 ก.ม.)

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไสก้รอกเยอรมนั

ทพีกั
BEST WESTERN Hotel Hofgut Sternen หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
ทะเลสาบคอนสแตนซ ์- หมูบ่า้นชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิทางเลาะเลยีบ ทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบทใีหญ่เป็นอันดับ 3
ของยุโรป และกนิอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศไดแ้กเ่ยอรมัน ออสเตรีย และสวติเซอรแ์ลนด ์

จากนันเขา้สู ่เสน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางทอ่งเทยีวทโีดง่ดังทสีดุโดยสนิสดุทฟืีสเซน่
เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตังแตยุ่คโรมัน ทใีชเ้มอืงนีเป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซอืขายเกลอืมาแตโ่บราณ
ชมเมอืงทแีสนจะน่ารัก มรีา้นอาหาร, โรงแรมทพัีก ตลอดจนรา้นขายของทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว

12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชวานสเกา เป็นทตัีงของปราสาทแหง่เทพนยิายนอยชวานสไตน์



ปราสาทสวยทแีมแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินียยั์งหลงใหล และนําไปเป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด์
บันทกึภาพสวยทมี ีปราสาทนอยชวานสไตน ์และ ปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลัง กษัตรยิล์คุวคิท2ี ทรงมพีระประสงคท์จีะสรา้งปราสาท
3 แหง่ทยีงิใหญ่อันไดแ้กน่อยชวานสไตน,์ ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ ่ใหเ้ป็นมรดกอันล ้าํคา่แหง่รัฐบาวาเรีย
ชมววิทวิทัศนอั์นงดงามของตัวปราสาททโีดดเดน่ และมทีะเลสาบและธารน ้าํแข็งลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย ซงึพาดผา่นโตรกผาพอลเล็ท
เป็นจดุชมววิทงีดงามทสีดุของปราสาททสีรา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 ครสิเตยีน จังค ์เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก
ใหเ้หมอืนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร ์เขา้สูภ่ายในตัวปราสาทเพอืชมความสวยทไีดรั้บการตกแตง่อย่างอลังการ
ดว้ยภาพเขยีนเกยีวกับเรืองราวอุปรากรและหอ้งทรงงาน,หอ้งทอ้งพระโรง,หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากทจีะพรรณนา (ม ีAudio
ภาษาไทยบรรยาย) 

จากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น จดุหมายปลายทางของนักสกี

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ATLAS GRAND HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
การม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ ่- อนิสบรูค

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จากนัน นําทา่นสูข่นึสู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ซงึเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนี ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทะเลสาบทอียู่เบอืงลา่ง
เก็บภาพประทับใจ จากจดุชมววิบนยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนี คอื 9,721 ฟตุเหนือระดับน ้าํทะเล ททํีาใหเ้กดิกจิกรรมการทอ่งเทยีวไดทั้งปี
เมอืมองจากยอดเขาจะเห็นทวิทัศนง์ดงามกวา้งไกล ไปถงึ 4 ประเทศดว้ยกัน คอื เยอรมนี ออสเตรีย อติาล ีและสวสิเซอรแ์ลนด์
โดยมยีอดเขาทอียู่เคยีงกันอกี 3 ยอด คอืแอลป์สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค ์(Wank) ซงึลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทาง
(62 ก.ม.)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา

บา่ย
จากนันหลังอาหารออกเดนิทางสู ่อนิสบรูค เมอืงหลวงแหง่แควน้ ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียนแอลป์ นําทา่นเทยีวชมเมอืงอนิสบรูค
ทไีดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามเมอืงหนงึในเทอืกเขาแอลป์ แมแ้ตร่าชสํานักของราชวงศฮั์ปสบรูกท์ยีงิใหญ่ยังคงสรา้งทพํีานักไวเ้สน่หข์องเมอืงอยู่ที
อาคารหลงัคาทองคํา (Goldness Dachl) ทสีรา้งขนึดว้ยความประณีตละเอยีดอ่อน และมอีายุเกา่แกก่วา่ 500 ปี
จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ประทับใจกับ เฮลบลงิเฮา้ส ์(Helblinghaus)
ตกึสมัยโกธคิตอนปลายทมีกีารเพมิศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษท ี18 ทําใหด้โูดดเดน่และหรูหรายงิขนึ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร์
สรา้งตังแตค่.ศ.ท ี16 เป็นโรงแรมทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงและยังเคยใชต้อ้นรับอะคันตกุะจากตา่งแดนมาแลว้อย่างมากมาย ฮอฟบรูก ์(Hofburg)
พระราชวังทรีาชสํานักใชแ้ปรพระราชฐานในชว่งฤดหูนาว และบันทกึภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองสท์ยีงิใหญ่ทสีดุของออสเตรีย ฮอฟเกอเค่
(Hofkirche) ทถีูกสรา้งขนึในค.ศ.1563 ตามพระประสงคข์องจักรพรรดแิมกซมิเิลยีนท ี1 ตรงขา้มเป็นสวนสาธารณะ (Hofgarten)
ใหค้วามร่มรืนและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL GRAUER BAR หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
วตัเทน่ - ครสิตลัเวริด์ - ซาลสบ์วรก์ - สวนมริาเบล - ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั

07.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

ออกเดนิทางสูเ่มอืงวตัเทน่ นําทา่นเขา้ชมครสิตลัเวลิด ์อันเกดิจากแนวคดิสะทอ้นถงึความยงิใหญ่ งดงาม และแพรวพราว
ผนังครสิตัลททีอดยาวจะนําทา่นเขา้สูห่อ้งจัดแสดงครสิตัลเวลิด ์จดุเรมิตน้การเขา้สูห่อ้งสมบัตยัิกษ์ และหอ้งบทกวใีนอากาศ



เมอืเดนิขา้มสะพานไปยังหอ้งการเปลยีนแปรรูปลักษณ์ และหอ้งเครือขา่ยโลก ผา่นมติเิขา้สูป่่าครสิตัล
ลว้นแตอ่อกแบบโดยศลิปินทมีชีอืเสยีงในยุคนีควรคา่แกก่ารเขา้ชม เชญิทา่นเลอืกซอืเครืองแกว้เจยีระไนชนัดขีอง Swarovski
ทมีชีอืเสยีงทสีดุในออสเตรียและไดรั้บการยกย่องไปทัวโลก 

10.30 น.
จากนันนําคณะออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงทมีชีอืเสยีงจากการใชส้ถานทตีา่งๆของเมอืงในการถ่ายทําภาพยนตรช์อืกอ้งโลก
“เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” เมอืงทแีสนโรแมนตกิ ทมีทีะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเป็นปีทชีาวออสเตรียนเฉลมิฉลองครบรอบ 250
ปีของคตีกวเีอกโมสารต์ เมอืงอนุรักษ์ทตัีงอยู่สองฝังของแม่น ้าํซาลซา่

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม “สวนมริาเบล” ภายในพระราชวังเดมิ ทตีกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั
ขา้มฝังสูเ่มอืงเกา่ทมีปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตังเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา แลว้ผา่นไปชมบา้นเกดิคตีกวเีอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสารต์”
ทสีรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย 

นําทา่นไปชมมหาวหิารประจําเมอืงมหาวหิารแหง่ซาลสบ์วรก์ ทสีรา้งขนึจากความร่ํารวยทเีกดิจากการทําเหมอืงเกลอื
บนถนนเกรไทรเดท้มีชีอืเสยีงประดับประดาไดด้ว้ยป้ายบอกชอืรา้นคา้ เอกลักษณ์อันโดดเดน่ของทนีี 

ตอ่จากนันเดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทูทมีทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL SCALARIA หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
เซนตว์ลูฟ์กงั - หมูบ่า้นฮลัสตทั - เบริช์เทสกาเดน้ - เทยีวชมเหมอืงเกลอื - บาดไรเคน่ฮาล

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดนิเทยีวชมเมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด เมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย
และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพยีงเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน

แลว้เดนิทางตอ่สูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกูท ทมีทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กังเป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเบริช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดอัิลไพนโ์รด้ เสน้ทางเกา่แกท่สีดุทนัีกทอ่งเทยีวนยิมใช ้
เลาะเลยีบเทอืกเขาแอลป์ ถูกกอ่ตังขนึใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร่
เมอืงเกา่แหง่นีเต็มไปดว้ยศลิปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเทยีวชม เหมอืงเกลอืเกา่ สรา้งตังแต ่ค.ศ. 1517 ซงึในสมัยโบราณเหมอืงเกลอืเป็นสถานทตีอ้งหา้มของบคุคลทัวไป
เนืองจากเกลอืมคีา่จนไดช้อืวา่เป็นทองคําขาว แตใ่นปัจจบัุนไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ขา้เทยีวชมภายในทยัีงคงรักษาสภาพเดมิไวท้กุประการ
แตต่อ้งสวมชดุคนงานทมีเีตรียมไวใ้ห ้

นําทา่น นงัรถรางลอดอโุมงค ์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้าํเกลอือันระยบิระยับ และทะเลสาบใตภ้เูขาทงีดงามดว้ยแสงเสยีง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมอืงจรงิเมอื 500 ปีกอ่น ภายใตอุ้ณหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส 

แลว้ออกเดนิทางสู ่เมอืงบาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแหง่บอ่เกลอื บอ่น ้าํพรุอ้น สปา และเป็นสถานทรัีกษาบําบัดสขุภาพ



และแหลง่ทอ่งเทยีวพักผอ่นของชาวยุโรป

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน 

วนัท ี7
บาดไรเคน่ฮาล - ปรนี - พระราชวงัแฮเรนคมิเซ - มวินคิ 

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิสู ่หมูบ่า้นปรนี ซงึเป็นหมู่บา้นทใีหญ่ทสีดุรมิทะเลสาบคมีเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย
ตังอยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหวา่งเมอืงมวินคิและซาลส์บวรก์ 

นําทา่นลอ่งเรือไปยัง เกาะแฮเรนอนิเซล หรอืเกาะผูช้าย ซงึตังอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นทตัีงของปราสาทชอืกอ้งโลก “แฮเรนคมีเซ”
ของพระเจา้ลดุวกิท ี2 โดยมพีระประสงคใ์หส้รา้งเลยีนแบบพระราชวังแวรซ์ายน ์แตใ่หห้รูหราอลังการกวา่ดว้ยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนัน 

นําทา่นเทยีวชมหอ้งภายใน พระราชวงัแฮเรนคมีเซ ่หอ้งฑูตานุทตู, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก
ทปีระดับตกแตง่อย่างสงา่งามดว้ยทองและแพรพรรณหลากส ีแตน่่าเสยีดายทปีราสาทแหง่นียังสรา้งไม่เสร็จสมบรูณ์ ดว้ยพระเจา้ลคุวกิท ี2
สนิพระชมนไ์ปกอ่น

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย
นําคณะออกเดนิทางสู ่นครมวินคิ ซงึถอืไดว้า่เป็นประตขูองยุโรป เมอืงมวินคิ หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง
อกีทังยังเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง เรมิจากโรงละครแหง่ชาต ิเป็นจดุเรมิตน้ของถนนสายสําคัญคอื ถนนแมกซมิเิลยีน สรา้งขนึในศตวรรษท ี19
ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยอกีแหง่หนงึของเมอืงนี เป็นทตัีงรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทตัีงของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นักทอ่งเทยีวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐรีะดับโลก จัตรัุสมาเรียนใจกลางเมอืงเกา่
นักทอ่งเทยีวพลาดไม่ไดท้จีะชมตุก๊ตาเตน้รํา ทปีระดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวัน
ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวทมีาเยือน

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัตน้ตํารบัแท้

ทพีกั
COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY CENTER HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี8
เทยีวชมเมอืงมวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน - เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
เทยีวชม เมอืงมวินคิ ทมีคีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง
เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียแหง่นีเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศว์ทิเทลสบาค
และพัฒนาเมอืงใหม้คีวามสําคัญทสีดุทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหลง่ผลติเบยีร ์ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW 

นําทา่นบันทกึภาพกับ พระราชวงันมิเฟนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดรูอ้น เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ อาท ิโบสถท์มีรีูปโดมหัวหอม, ประตชูยั,
ย่านมหาวทิยาลัยทเีกา่แก,่ หอสมุดแหง่ชาต,ิ โรงละครโอเปร่า, เรสซเิดน้ท์



10.45 น.
ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางสู ่สนามบนินครมวินคิ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND
คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

14.25 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG925

วนัท ี9
เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.05 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป เยอรมนั ออสเตรยี ยโุรปตะวนัออก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี26 มถิุนายน 2562 เวลา 11:02 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป เยอรมนั ออสเตรยี
ยโุรปตะวนัออก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิแลว้ ณ วนัท  ี28 มนีาคม 2562

• คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ

• คา่เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ / คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ คา่ขนึยอดเขาชุกสปิตเซ ่/ คา่เขา้ครสิตลัเวลิด์ / คา่เขา้ชมเหมอืงเกลอื /
คา่เขา้ชมพระราชวังแฮเรนคมิเซ

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ ในกรณทีที่านมขีอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ
กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั แบบ OASIS TRIPPER PL AN คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท
ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั

• หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ
ทา้ยใบจองทัวร์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรณุาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืทที่านรูจ้ักและเชอืถอืได ้
ซงึจะดแูลท่านดว้ยขนัตอนทงีา่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ

• เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน แล

• กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี



• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจากนักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหตหุลกัเกณฑท์นีาํมาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัธิรุกจินาํเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551
โดยประกาศใชน้บัตงัแตว่นัท  ี15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท  ี28 มนีาคม 2562 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั



โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room  คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)

• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ 
กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่งๆในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม



เอกสารในการยนืขอวซีา่ประเทศเยอรมัน ใชเ้วลายนืประมาณ 10 วันทําการ (ในการยนืคํารอ้งขอวซีา่
ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทสีถานทตูเยอรมันเพอืทําการสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง)

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่ (ในกรณทีที่านไมเ่คยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอื, อเมรกิา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี
ท่านจะตอ้งมายนืวซีา่ดว้ยตนเองทสีถานทูต)

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู /
**กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพอืขอตวัอยา่งรปูถา่ย**

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สาํเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค์

• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor
พรอ้มระบุชอืของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายให ้***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยท  ีบดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

***หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ***
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