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2200  พ.ย. พ.ย.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)    
.  น. พร้อมคณะทีสนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู  เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนนัเชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน  วัน โดยซือตัวเครืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณี
ทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เทียวบิน (ขนึเครืองไม่ทนั), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ ในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสงิทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

.  น. ออกเดินทางสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน ี โดยสายการบินไทย เทียวบินที  
TG9     

 

.  น. คณะถงึสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางสูโ่รงแรมทีพกั 
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 นําท่านเข้าสูท่ีพกั SHERATON FRANKFURT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 
 

 

 พ.ย.  พ.ย.   แฟรงค์เฟิร์ตแฟรงค์เฟิร์ต  --  นูเรมเบร์ิก นูเรมเบร์ิก --  ปราสาทไกรเซอร์เบร์ิก ปราสาทไกรเซอร์เบร์ิก --  IINNGGOOLLSSTTAADDTT  
VVIILLLLAAGGEE  --  โรเซนไฮม์โรเซนไฮม์  

  

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. ออกเดินทางสูเ่มืองนเูรมเบิร์ก อดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของจกัรวรรดิ
โรมนัอนัศักดิ สทิธิ แห่งชาติเยอรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมือง ทีมีปราสาทจกัรพรรดิ
อนัโดดเด่น (Kaiserburg) ปราสาทในเทพนิยายทีสร้างขนึบนเขาสามารถมองเห็น
วิว  องศา ท่ามกลางป่าสนถกูปกคลมุด้วยหิมะสวยงามมาก 

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย หลงัอาหาร นําคณะออกเดินทางสู ่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping 

เปิดให้บริการนกัท่องเทียวตังแต่ปี  แหลง่รวมสนิค้าแบรนด์ชนันํากว่า  
ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิงตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนั
สมควร นําคณะเดินทางสูเ่มืองโรเซนไฮม์ 

 

 
 

.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั TRYP by WYNDHAM ROSENHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

 

 พ.ย.  พ.ย.   โรเซนไฮม์โรเซนไฮม์  --  ปรีน ปรีน --  พระราชวังแฮเรนคิมเซ พระราชวังแฮเรนคิมเซ --  เบิร์ชเทสการ์เด้นเบิร์ชเทสการ์เด้น  --  บาด บาด 
ไรนเค่นฮาลไรนเค่นฮาล  

  

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. เดินทางสูเ่มืองปรีน เมืองท่องเทียวทีสาํคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นงัเรือ
ข้ามสูเ่กาะแฮเรนคิมเซ่ อนัเป็นทีตงัของพระราชวังหลวงทีมีชือเรียกเดียวกนั และถูก
สร้างขนึเพือให้เป็นพระราชวงัทีงดงามทีสดุในโลก โดยมีต้นแบบมาจาก
พระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝรังเศส กษัตริย์ลคุวิกที  แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงิน
ทองเพือให้พระราชวงัแห่งนีงามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความ
ร่มรืนของป่าไม้นานาพนัธ์และเชือมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า 
สวนสวยและนําพแุบบฝรังเศส ทําให้ดงูามสง่ายิงขนึ นําท่านเข้าชมพระราชวงัที
ได้รับการขนานนามให้เป็น พระราชวงัแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน เป็นทีน่าเสยีดายที
พระราชวงัแห่งนียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ศิลปะการตกแต่งล้วนอลงัการจาก
ช่างฝีมือในยุคนนั ทีท่านจะได้เห็นจาก ห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลอง
พระองค์และทีโดดเด่นทีสดุคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบใน
สไตล์เฟรนช์โรโคโค สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่มืองมิวนิค ซึงถือได้ว่าเป็นประตขูอง
ยโุรป  

 

3.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local  
4.  น. เดินทางสู ่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด  ใน  เส้นทางแสน

สวย และยงัเป็นเส้นทางเก่าแก่ทีสดุทีนกัท่องเทียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ 
เมืองนถีกูก่อตงัขนึให้เป็นศนูย์กลางทางการค้า และการสาํรวจหาเกลอืและสนิแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ทีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั    ตกแต่งด้วยลายปนูสไตล์ 
สตดัโก้  และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ 
จากนนัเดินทางสูเ่มืองบาด ไรนเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เมืองท่องเทียวทีชาว
ยโุรปนิยมมาพักผ่อน ทีนีมีช่อเสยีง ว่าเป็นเมืองแห่งบ่อเกลอื บ่อนําพรุ้อน สปา และ
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ยงัเป็นสถานทีรักษาบําบดัสขุภาพอีกด้วย  
19.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

 

 พ.ย.  พ.ย.   บาด ไรนเค่นฮาล บาด ไรนเค่นฮาล --  เทยีวชมเหมืองเกลือ เทยีวชมเหมืองเกลือ --  โอเบอรามาเกา โอเบอรามาเกา --  การ์มิชการ์มิช
พาร์เท่น เคียร์เช่นพาร์เท่น เคียร์เช่น  

  

.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

.  น. นําเทียวชมเหมืองเกลอืเก่า สร้างตงัแต่ ค.ศ. 1517 ซงึในสมยัโบราณเหมืองเกลอืเป็น
สถานทีต้องห้ามของบคุคลทวัไป เนืองจากเกลอืมีค่าจนได้ชือว่าเป็นทองคําขาว  แต่
ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเทียวได้เข้าเทียวชมภายในทียงัคงรักษาสภาพเดิมไว้ทกุ
ประการ แต่ต้องสวมชดุคนงานทีมีเตรียมไว้ให้ นําท่านนงัรถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 

เมตร ไปยงัถําเกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาทีงดงามด้วยแสงเสยีง 
บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมือ 500 ปีก่อน ภายใต้อณุหภูมิ 12 องศา
เซลเซียส จากนนัเดินทางสูภู่มิภาคซาลส์ซมัเมอกทูทีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็น
เสน่ห์อนัน่าติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)  

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ระหว่างทางผ่านเมืองโอเบอรามาเกา 

เมืองเลก็ๆทีแสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดบัไปด้วยภาพเขียนสเีกียวกบั
คริสต์ศาสนา ร้านรวงล้วนแต่จําหน่ายของทีระลกึสาํหรับศาสนิกชน เหตเุพราะเคย
ได้รับภัยพิบติัจากโรคร้าย แล้วเดินทางต่อสู ่เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น 

 

19.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

 พ.ย.  พ.ย.   การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น --  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์)ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์)  --  ฟุสฟุส
เซ่นเซ่น  

  

8.0  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
9.0  น. นําคณะขนึสูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ซงึเป็นยอดเขาทีสงูทีสดุในเยอรมนี ระหว่างทาง

ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบทีอยู่เบืองลา่ง จากนนัคณะเดินทางขนึสู่ ยอดเขาซุกสปิต
เซ่ เก็บภาพประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาทีสงูทีสดุในเยอรมนีคือ ,  ฟตุ
เหนือระดบันําทะเล ทีทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเทียวได้ทงัปีคือ สกีในฤดหูนาวและ
เดินเขาในฤดรู้อน เมือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ  
ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลแีละสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาทีอยู่
เคียงกนัอีก  ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ 
(Wank) ซงึล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนกัสกีทงัสนิ นิทรรศการศิลปะบน
ทีสงูทีสดุ และซุกสปิตซ์ปลาต ธารนําแข็งสายเดียวของเยอรมนีทียามหิมะตกหนา 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลอืกเลน่หลายระดบั 

 

 
.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local  

บ่าย นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองฟสุเซ่น เส้นทางท่องเทียวอนัดบั  ทีได้รับการยกย่องว่า
สวยงามทีสดุในยโุรป 

 

.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั HOTEL HIRSCH FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
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2255  พ.ย. พ.ย.   ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค    
7.3  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
8.3  น. นําคณะออกเดินทางสู ่ หมู่บ้านชวานสเกา อนัเป็นทีตงัของ ปราสาทแห่งเทพนิยาย

นอยชวานสไตน์ ขนึสูป่ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยทีแม้แต่ราชาการ์ตนู
วอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นําไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ 
ชมบรรยากาศของหมู่บ้านทีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสฟ้ีา ประทบัใจกบัวิวสวยที
มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิค
ที 2 ทรงมีพระประสงค์ทีจะสร้างปราสาท 3 แห่ง อนัได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลนิเดอ
ฮอฟและแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอนัลาํค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพาน
มาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขนึอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) ซงึพาดผ่านโตรกผา
พอลเลท็ เป็นจุดชมวิวทีงดงามทีสดุของปราสาททีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ใน
ปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จงัค์ ซงึเป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือน
ฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ เข้าสูภ่ายในตวัปราสาท เพือชมความสวยที
ได้รับการตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเกียวกบัเรืองราวอปุรากรและห้องทรง
งาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากทีจะพรรณนา  

 

 
 

 
12.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local  
4.  น. หลงัอาหาร นําคณะเดินทางกลบัสูมิ่วนิค เมืองทีมีความหลากหลายด้วย

สถาปัตยกรรมทีแตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเคยตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพฒันาเมืองให้มีความสาํคญัทีสดุทางตอน
ใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลิตเบียร์ ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW  

 

19.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  Chinese  
 นําท่านเข้าสูท่ีพกั MUNICH MARRIOTT HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 พ.ย.  พ.ย.   เทยีวนครเทยีวนครมิวนิคมิวนิค    
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  
.00 น. เทียวชมเมืองมิวนิค ทีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมทีแตกต่าง เมืองหลวง

แห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค 
และพฒันาเมืองให้มีความสาํคญัทีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลติเบียร์ 
ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือ
พระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ทีมีรูปโดมหัวหอม, ประตชูยั, ย่าน
มหาวิทยาลยัทีเก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์  

2.  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง เริมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเริมต้นของถนนสายสําคญั

คือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขนึในศตวรรษที  ได้ชือว่าเป็นถนนทีสวยอีกแห่งหนงึ
ของเมืองนี เป็นทีตงัร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นทีตงัของโรงแรมหรู
ระดบั  ดาว นกัท่องเทียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอาจได้กระทบไหลด่าราหรือ
มหาเศรษฐีระดบัโลก จตัุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเทียวพลาดไม่ได้ทีจะ
ชมตุ๊กตาเต้นรํา ทีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา .  น. และ .  
น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเทียวทีมาเยือน  

19.  น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตํารับแท้ 
Local 

 

 นําท่านเข้าสูท่ีพกั MUNICH MARRIOTT HOTEL  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 พ.ย.  พ.ย.   มิวนิมิวนิคค  --  เดินทางกลับกรุงเทพฯเดินทางกลับกรุงเทพฯ    
.  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet  

10.  น. นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนคิ สนามบินทีทนัสมัยและใหม่ทีสดุใน
ประเทศเยอรมนี 

 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที  TG925  
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 พ.ย.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์ 
06.  น. นําท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซงึอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน  วนั ก่อนการเดินทางเท่านนั) 

 
กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  

 - 8 พฤศจิกายน 25  
ค่าทวัร์ต่อท่านค่าทวัร์ต่อท่าน  ::    
  ผู้ ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ  ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น หรือ  ทา่น มีเตียง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ -  ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่  ทา่น ไมมี่เตียง ทา่นละ 
 พกัห้องเดียว (Single room) จา่ยเพิมทา่นละ 
 พกัห้องเดียว (Double Single use) จา่ยเพิมทา่นละ 
 ไมใ่ช้ตวัเครืองบิน ผู้ ใหญ่ / เด็ก หกัทา่นละ 

80,000.- 
76,000.- 
72,000.- 

8,500.- 
11,500.- 

-25,500.- 
ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
  ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิมของนํามนัเชือเพลงิ ณ วนัที  กนัยายน  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ่ / ค่าเข้าเมืองเกลอื / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์   
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ  ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที

ท่านจองห้องพกัแบบ  เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่
จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขนึ -  เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้อจํากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพือความเหมาะสม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที  € / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุัติเหต ุสําหรับผู้ เอาประกนัภัยอายมุากกว่า  ปีน้อยกว่า 
 ปี ไม่เกิน , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , ,  บาท ทงันีครอบคลมุถงึ

สขุภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้ มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 0 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั อิน สไตล์ แทรเวล เพือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์

และชําระเงนิมัดจาํล่วงหน้า ,  บาทต่อผู้เดินทางหนึ งท่าน ภายใน  วันนับจากวันที จอง ซงึเงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์สว่นทีเหลอืลว่งหน้า  วนัก่อนการเดินทาง ในช่วง
เทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม)  หากท่าน



 
 

6 
 

ไม่ชําระเงินสว่นทีเหลอืตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข 
 

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการไม่รับจองทวัร์ (ขอสงวนสทิธิ ในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบคุคลดงัต่อไปนีเนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี   
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 

1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง  ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึงบางครังอาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   

6.  
การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. --   เม.ย.) / เดือนตลุาคม (   เม.ย.) / เดือนตลุาคม (  --   ต.ค.) /  ต.ค.) /   
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. --   ธ.ค.) ธ.ค.)  
  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  - 30 วนั 

ตวัเครืองบินชําระแล้วเต็มจํานวนแล้วตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 
หกัเงินมดัจํา 3 ,  บาท  
 

  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง  -  วนั 
ตวัเครืองบินชําระแล้วเต็มจํานวนแล้วตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 

หกั % ของค่าทวัร์ 
ยกเว้นค่าตวัเก็บเต็มจํานวน 

  HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนั หรือ NO SHOW  
ตวัเครืองบินชําระแล้วเต็มจํานวนแล้วตงัแต่ตอนจอง / ตวั NON REFUND 

หกั 90%  ของค่าทวัร์ 
ยกเว้นค่าตวัเก็บเต็มจํานวน 

  กรณีแจ้งยกเลกิ หลงัจากทปิีดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว  คิดค่าเสยีหายตามจริง 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนงึ แต่ท่านสามารถหาผู้

เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลยีนชือตวัเท่านนั และต้องไม่อยู่
ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงือนไขของวนัเวลาทียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนมุัติวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน  วนั และขอสงวนสทิธิ ในการเปลยีนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีทีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือประกนัเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทีระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านนั 
ทงันีจะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระมาแล้ว 

  
การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลียนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลยีนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

และ 60 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (  เม.ย. -  เม.ย.) / เดือน
ตลุาคม (  -  ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (  ธ.ค. -  ธ.ค.) 
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ตวัเครืองบิน (ตวัเครืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระค่าใช้จ่ายสว่นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยนัในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์
สว่นทีเหลอื 
 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขนึอยู่กบัเงือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงือนไขบางสว่นหรือทงัหมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านนั 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลงิของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 2 กนัยายน  การเปลยีนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ  ท่าน /  เตียง 

(Triple Room) ขนึอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซงึมกัมีความ
แตกต่างกนั ซงึอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามทีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านนั   

 ในกรณีทมีีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขนึ -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ  ใน
การปรับเปลยีน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ 
 

สถานทีเข้าชม (สถานทีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีสถานทีเข้าชมนนั ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขนึลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สาํหรับนําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสาร
ชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพิมเป็นสทิธิของสายการบินทีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 
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 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขนึเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร 
(  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลอืนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน ,  บาท / ท่าน 
 

การสบูบหุรี (การสบูบหุรี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรืองการงดสบูบหุรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที

ชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 
 

เอกสารในการยืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายืนประมาณ  วันทําการ 
(ในการยนืคาํร้องขอวซ่ีา ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนทสีถานทูตเยอรมนัเพอืทําการสแกนลายนิวมอืด้วยตนเอง)  

 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ตํากว่า  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนมุัติวีซ่า (ในกรณีทีท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือ, 
อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ปี ท่านจะต้องมายืนวีซ่าด้วยตนเองทีสถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด  นิว จํานวน  ใบ พืนหลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน  เดือน และเหมือนกนัทงั  รูป / 
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลยีนชือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาํเนาสติู
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัททีคัดไว้ไม่เกิน   เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั  เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ทีมีการเข้า
ออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า  หลกั เพือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมือกลบัสูภู่มิลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบัญชีหนงึในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบชืุอของผู้ทีออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ  –  แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนงึฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้ เดินทาง
และเหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

 กรณีทีเป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนงึได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทงันีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิมเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงือนไขทีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเงือนไขทีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  


