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โปรแกรมการเดนิทาง 

Smart Series 

Germany 7 Days 

มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย 

 

 

7 

9 – 15 ส.ค. 62, 20 – 26 ก.ย. 62    = 78,000 บาท 
11 – 17 ต.ค. 62, 18 – 24 ต.ค. 62, 22 – 28 พ.ย. 62 = 82,000 บาท  



 

Banner 

ยนิดีต้อนรับสู่การเดนิทางครัง้ใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“Germany 7 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, 
ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 



 

Banner 

วันที่ 1 |  

วันที่ 2 |  

วันที่ 4 |  

 

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

วันที่ 7 |  

วันที่ 3 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นดัหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทวัร์
เซ็นเตอร์คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ
และการเช็คอิน                                     23.45 น. 

ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงก์เฟิร์ต 
ประเทศเยอรมนี ด้วยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG920 เวลา 23.45 – 06.15 น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ประเทศเยอรมนี)  

แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนบวร์ก – 
มิวนิค 
06.15 น. ถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

- เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองสดุยอดสีสนัของเยอรมนี 
-  เ มืองไฮเดลเบิ ร์ก  เมืองโรแมนติก ท่ีสุดของ
เยอรมนี 
- เมืองโรเธนบวร์ก เมืองน่ารักสวยงามราวกบัเทพ
นิยาย 
- เมืองมิวนิค เสน่ห์แหง่เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย 
เ ข้าสู่ ท่ีพัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 
 

มิวนิค – อิปซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 

- เมืองอิปซี น าทา่นขึน้กระเช้า สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ 
- ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนั  
เ ข้าสู่ ท่ีพัก Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

มิวนิค – เที่ยวชมเมือง – ช้อปป้ิง 

- เท่ียวชมรอบเมืองมิวนิค  
- ช้อปปิง้ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายท่ีเรียกได้ว่า
เป็นสวรรค์ของนกัช้อป มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
เ ข้ าสู่ ท่ี พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

มิวนิค – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

10.30 น. 

- น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศ
เยอรมัน เพ่ือท าการคืนภาษี และออกเดินทางสู่
สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 
TG925 เวลา 14.25 – 06.05(+1) น. (ณ เวลาท้องถ่ิน
ปลายทางประเทศไทย) มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาท

นอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
- หมู่บ้านชวานสเกา เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน์  
- ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบในการสร้าง
ปราสาทเทพนิยาย ของการ์ตนูวอลท์ดสินีย์ 
เ ข้าสู่ ท่ีพัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

กรุงเทพมหานคร 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
สวสัดภิาพ 



 

Banner 

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเชค็อนิที่สนามบนิสุวรรณภมูิและออกเดนิทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 น. 
นัดหมายคณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร
ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าท่ีสิริ ทวัร์เซ็น
เตอร์คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. 
ออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG920  เวลา 
23. 45 –  06.15 น . (+1) ( ณ  เ ว ล า ท้ อ ง ถ่ิ น ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี )  
เพ่ือเดนิทางไปทา่อากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
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วันที่ 2 | แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบร์ิก –  

โรเธนบวร์ก – มิวนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.15 น. 

เ ร่ิ ม ต้ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ป ร ะ เ ท ศ เ ยอ ร ม นี ท่ี                
เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) เมืองท่ีได้ช่ือว่าโรแมนติก
ท่ีสุดในเยอรมนี เน่ืองด้วยความสวยงาม สง่า และสงบของ
เมือง ประกอบกับมีแม่น า้ Neckar ไหลผ่านเมือง จึงท าให้
เมืองนีมี้เสน่ห์และสร้างความประทบัใจทุกครัง้แก่ผู้มาเยือน 
น าคณะเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) 
ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินทรายแดงทัง้หลัง 
สร้างโดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์ รูเปรคท์ท่ี 3 ในสไตล์โกธิก-     
บาโรก มาถูกท าลายตอนท่ีฝร่ังเศสยึดเมืองได้ ต่อมาได้รับ
การบรูณะ ปราสาทประดบัด้วยรูปปัน้ของเหล่านกับญุ  หน้า
ทางเข้าปราสาทมีสะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke 
ไฮไลท์ของปราสาทอยู่ท่ีถงัไม้เก็บไวน์ใหญ่ท่ีสดุของโลก หรือ
รู้จกักนัในนาม The Heidelberg Tun ท าจากไม้โอ๊คหลายพนั
ต้น จไุวน์ได้ถึง 200,000 ลิตร จะน าพาทกุท่านเข้าไปถึงห้อง
ใต้ดนิเพ่ือให้เห็นกบัสายตาตวัเองวา่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่ไปยงัเมืองสวยขนาดเล็กในรัฐบาวาเรีย เป็นเมือง
ท่ียงัคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บ้านแบบก่ออิฐ มี
หลงัคายอดแหลม สีแดงสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวย สดใส คือ  
โรเธนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (166 ก.ม./  
2 . 30 ชม.) เป็นเมืองโบราณตัง้อยู่ภายในวงล้อมของก าแพง
เมือง ได้เวลาส ารวจเมืองแห่งนีโ้ดยเร่ิมจาก จัตุรัสกลาง
เมือง, ศาลาว่าการเมือง ทางเดินเท้าแคบๆ เล็กๆ เป็นถนน
เก่าอดัด้วยก้อนหินตดัเหล่ียม กนัล้อรถม้าล่ืนในตอนหิมะตก 
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี ้ตามอธัยาศยั สมควรแก่
เวลาออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munchen) (250 ก.ม./ 2 
ชม. 36 นาที) เมืองท่ีไมไ่ด้มีดีแคเ่บียร์ ถือเป็นเมืองมหานครท่ี
มีเศรษฐกิจเข้มแข็งท่ีสดุในเยอรมนี 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 3 | มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

   ได้เวลาน าท่านไปเปิดจินตนาการประหนึ่งเป็นตวั
ล ะ ค ร ใ น เ ทพ นิ ย า ย ท่ีห มู่ บ้ า น ช ว า น ส เ ก า 
(Schwangau Village) อันเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (120 
ก.ม./ 1 ชม. 45 นาที) ท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 
กษัตริย์ผู้หลงใหลในศิลปะสร้างปราสาทหลงันีด้้วย
ความรักและความปลาบปลืม้ท่ีมีตอ่ นายริชาร์ด วาก
เนอร์ นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ซึ่งต่อมาเป็น
ต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายช่ือดัง ของ Walt 
Disneys ท่ีทกุคนคุ้นตา 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   ได้เวลาน าท่านก้าวเข้าสู่  ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ (Neuschwanstein Castle) ท่ีได้รับการยกย่อง
ว่ามีความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งในโลกจนได้
กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยาย
เจ้าหญิงนิทราท่ี สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ทัว่โลก ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพกับวิวปราสาทท่ีงดงาม ตามมุมท่ีท่าน
ปรารถนา  ภายในได้รับการตกแตง่อย่างงดงาม หาก
ใคร ช่ืนชอบภาพวาดฝาผนัง  งานประติมากร 
หรือช่างแกะสลกัไม้ฝีมือเย่ียม ท่ีน่ีน่าจะเป็นอีกแห่ง
หนึง่ท่ีท าให้คณุเพลิดเพลิน แถมยงัมีห้องบลัลงัก์ ห้อง
บรรทม ห้องทรงดนตรี ห้องโอเปร่า ท้องพระโรง 
ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรอย่างด้วยภาพเขียน
มากมาย เพลิดเพลินกบัปราสาทเต็มอิ่มกนัแล้ว ก็ได้
เ ว ล า น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ เ มื อ ง มิ ว นิ ค 
(120 ก.ม. / 1 . 45 ชม.) 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี (Eibsee) (120 
ก.ม./ 2 ชม.)  น าท่านขึน้กระเช้าที่สถานีอิปซี เพื่อขึน้
ชมวิวพาโนรามาด้านบน  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  
(Zugspitze Peak) ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ไม่วา่จะ
หันไปมุมไหน ทิศใด องศาที่ เท่าไหร่ ท่านก็ได้ชม
บรรยากาศและววิที่สวยงามไกลสดุสายตา   มเีวลาให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เช็คอินพร้อมลงรูปโพสแคปชัน่เก๋
ตามสไตล์ เทือกเขานี เ้ ป็นอีกหนึ่งพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย ถ้าบรรยากาศดีๆ 
ท้องฟ้าเปิดเฉิดฉาย จากยอดเขานีท้่านจะมองจะเห็น
ทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ คือเยอรมนั, 
ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่
อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) 

รับประทานอาหารกลางวนั บน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

กลบัสูพ่ืน้ดินด้านลา่งและตรงเข้าสู ่เมืองมิวนิค (115 
ก.ม./ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพด้านหน้าของ
พระราชวงัฤดรู้อนนิมเฟนบร์ูกและสวนที่สวยที่สดุแหง่
หนึ่งในโลก มีเวลาเพียงพอที่จะให้ทกุท่านได้ชมความ
งามภายในสวน พร้อมกับถ่ายภาพความงดงามของ
พระราชวงัแหง่นีด้้วยความอิ่มเอมใจ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 | มิวนิค – อปิซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 
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วันที่ 5 | มิวนิค – เที่ยวชมเมือง – ช้อปป้ิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เร่ิมต้นการเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิคแบบสบายๆไมเ่ร่ง
รีบ เร่ิมต้นกนัที ่ประตชูยัเมืองมิวนิค เขตยา่นเมืองเก่า 
จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ศาลาว่าการเมือง
มิวนิค นกัท่องเที่ยวที่นี่ต้องมารอชมตุ๊กตาเต้นระบ าที่
ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าใน เวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจาก
ออกมาโชว์ตวัแค่วนัละ 2 รอบเท่านัน้ ทกุคนตัง้ใจมา
ที่นี่จึงตัง้หน้าตัง้ตารอคอยเพื่อจบัภาพส าคญันี ้  ล้วน
แล้วแต่เป็นสถานที่ส าคญัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศยั พร้อมเก็บ
ภาพเป็นความทรงจ าที่สวยงามเป็นที่ระลกึ  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาที่นกัช้อปหลายท่านรอคอยที่จะละลายทรัพย์ 
ณ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายหลักที่นกัช้อปต้อง
ไม่พลาด เป็นที่ตัง้ร้านขายของแบรนด์เนม และเป็น
ที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดิน
เลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล ่หรือถ่ายภาพตดิ
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่ ร่วมเฟรมด้วย 
สวยๆกนัไป 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 
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วันที่ 6 | มิวนิค – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

10.30 น. 

น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั เพ่ือท าการ
คืนภาษี และออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เ ท่ียวบินท่ี  TG925 เวลา 14.25 – 06.05 (+1)  (ณ เวลาท้อง ถ่ิน
ปลายทางประเทศไทย) 
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วันที่ 9 | กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 น. 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวสัดภิาพ เวลา 06.05 น. (ณ เวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
 
“ขอขอบพระคณุสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดนิทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบกนั
ใหมก่บัการเดนิทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบริษัทได้จดัเตรียม น า้พริกแห้ง น า้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหวา่งการเดนิทาง โดยมิได้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์ 

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร์ 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

❖ 9 – 15 Aug 19 72,000.- 64,800.- 57,600.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

❖ 20 - 26 Sep 19 72,000.- 64,800.- 57,600.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

❖ 11 - 17 Oct 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

❖ 18 - 24 Oct 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

❖ 22 - 28 Nov 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองสายการบนิไทย ไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ 
✓ คา่พาหนะทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ี ปราสาทไฮเดลเบร์ิก, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ขึน้กระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ ่
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที

ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเยอรมนั (เชงเก้น)  ** พกัในประเทศเยอรมนั 4 คืน ** 
✓ น า้ด่ืม 1 ขวด / ทา่น / วนั 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบตัิเหต ุ , ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทัง้นีค้รอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและ
เท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์) 

✓ คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูรตอ่คนตอ่วนั 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ของคา่บริการ 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากทา่นต้องการใช้บริการ ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ

ในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 
ค่าอาหารและเคร่ื  องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นอาจต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ ช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทาง
หน่ึงท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระ
คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัท
ฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไร้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกบัการเดนิทางท่องเท่ียว 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ และต้องการแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ ท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั, พูดจา

หยาบคาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ , ผู้ ท่ีไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทัวร์ ท่ีมีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลา*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
• ยกเลิกในวนัเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เทา่นัน้ (แตจ่ะต้อง
ไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิ
วีซ่า ตามหลกัการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นบัการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักล่าวข้างต้น หากในกรณี ท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผล
เร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนคา่ทวัร์ให้แก่ผู้ เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นคา่วีซ่า
ในกรณีท่ีมีการย่ืนแล้ว) 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยอนัได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนดั
หยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., 
Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ท่ีระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ  

• ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงชว่งเวลาวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบนิซึง่เป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

• กรณียกเลิกการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วนัน้ ผู้ เดนิทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนินัน้สามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กับเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็น
สิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกั
มีความแตกตา่งกนั และอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนักบักลุม่คณะของท่านตามท่ีต้องการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศใน
ห้องพกั โดยมกัจะมีเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมให้บริการเฉพาะในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้ 

• ในกรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3 -4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องพกัแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องท่ีใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพ่ือให้เป็นห้องพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
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• การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม
นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนัเวลา
เดินทางดังกล่าวท่ีคณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ี
ดงักลา่วได้  

• และหากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง ท่ีเป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• คา่ทวัร์นีไ้ม่ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากทา่นต้องการใช้บริการ ทา่นจะถกูเรียก

เก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ หากสมัภาระของทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด 

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้) 

• ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีการบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้มี
น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของสายการบนินัน้ ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับภาระคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียมตวัส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ทา่นในชว่งก่อนวนัเดนิทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระท่ีมีล้อเล่ือน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้
บนยานพาหนะในการเดนิทาง ได้แก่ เคร่ืองบนิ รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอ่การสญูหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เคร่ือง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบนินัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง 

ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5  
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาพจิารณาประมาณ 5-10 วันท าการ 

(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง 
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ที่สถานทตูเยอรมนี )  ถ.สาทร 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะ

เคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ทา่นจะต้องน าไปแสดงด้วย เพ่ือง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 

และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียน

สมรส, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบริบรูณ์  
4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดท่ีท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือ
เดนิทางไปทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา  

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน  
6. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี “หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
7. สามารถใช้ copy จาก bookbank ได้หากมีการ update bookbank โดยสม ่าเสมอทกุเดือน (ย้อนหลงั 3 

เดือน) ไมก่ระโดดข้ามเดือน หากมีการกระโดดข้ามเดือนต้องขอ Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตวั
ย้อนหลงั 3 เดือน ออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่า
กวา่ 6 หลกั  

***สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีท่ีบริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

9. กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดย
ท่ีบิดา, มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ 
ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทาง
ราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่
ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็
ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์
ตามวนัและเวลานดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

12. กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิก
วีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

หมายเหต ุ: ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอทกุกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


