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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   777   

“““AAAUUUSSSTTTRRRIIIAAA---GGGEEERRRMMMAAANNNYYY   888   DDDAAAYYYSSS”””   
วันแรก 
19 ต.ค. 61 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร์ 

22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 
สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช
, จองท่ีพกั , ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าช มตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน ,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน , การจลาจล , ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์  มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ี
ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ีสอง 
20 ต.ค. 61 เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์สตรีท  เสาร์ 

01.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG936  
07.15 น. คณะเดินทางถงึสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จากนัน้นําคณะเข้าชมความ

งามของพระราชวงัเชิงบรุนน์ พระราชวงัอนัย่ิงใหญ่ท่ีถกูสร้างขึน้ให้มีความงดงามไมแ่พ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกวา่ 20 ห้องท่ีจดัแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรง
งาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถงึความ
ย่ิงใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปัสเบิร์ก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย ท่านเข้าสูริ่งสตราเซ ่ถนนสายวงแหวนท่ีรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคญั อาทิ โรงละคร

โอเปร่าท่ีเก่าแก่และยงัมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปีพระราชวงัฮอฟ บรูก์
อนัย่ิงใหญ่ ซึง่ในปัจจบุนัเป็นท่ีทําการสําคญัของรัฐ ใกล้กนัเป็นโรงเรียนสอนข่ีม้าแบบ
สเปน แล้วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตีฮ้อลล์ ก่อนจะข้ามแมนํ่า้ดานบูสูเ่ขตเมืองใหม ่อนั
เป็นท่ีตัง้ขององค์การสหประชาชาติแห่งท่ีสองของยโุรป ให้ท่านได้ชมสายแมนํ่า้ดานบู
ใหมแ่ละเก่า ท่ีมีความสําคญัตอ่หลายประเทศในยโุรป  จากนัน้อิสระให้ท่านได้    ช้อปปิง้
ในย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้นตํารับแท้ 
และซคัเกอร์เค้กท่ีมีช่ือเสียงของเวียนนา  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE WIEN WESTBAHNHOF หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.mercure.com  

วันท่ีสาม 
21 ต.ค. 61 กรุงเวียนนา - เบิร์ชเทสกาเด้น - รังนกอินทรีย์ - บาดไรเค่นฮาล อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของ เส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวย

และยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสดุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้  เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี ้
ถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศนูย์กลางทางการค้าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมือง
เก่าเตม็ไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอน บน ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัตกแตง่ด้วยลายปนูสไตล์สตดัโก้  และในอดีตเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของ
กองทพันาซีทางตอนใต้ 

(325 ก.ม.) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําคณะเท่ียวชมเคลสไตน์เฮาส์ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ รังนกอินทรี (Eagle’s Nest) ซึง่เป็น

สิ่งอาคารปลกูสร้างบนยอดเขาสงูของเคลสไตน์ ตรงบริเวณ Obersalzberg ท่ีน่ีเป็น
บ้านพกัตากอากาศสว่นตวัของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึง่เป็นหนึง่ในกองบญัชาการฟือเรอร์ทัว่
ทวีปยโุรป ก่อสร้างในสไตล์ชาเลต์่ บนสนัเขาเคลสไตน์  บ้านแห่งนีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือเป็น
ของขวญัวนัเกิดครบรอบ 50 ปีให้แก่ฮิตเลอร์ในปีค.ศ.1939 ท่ีน่ีไมไ่ด้ถกูใช้เพ่ือการ
พกัผ่อน แตใ่ช้เป็นท่ีประชมุหารือระหวา่งพรรคนาซีเท่านัน้ จนถงึช่วงปลายสงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง กองทพัแดงแห่งสหภาพโซเวียต ได้รุกเข้ากรุงเบอร์ลิน เสนาธิการแห่งกองทพั
เยอรมนัได้เสนอให้ฮิตเลอร์อพยพออกจากกรุงเบอร์ลินมายงัเบิร์ชเทสการ์เดน และใช้รัง
อินทรีย์แห่งนีเ้ป็นศนูย์บญัชาการแห่งสดุท้ายท่ีจะรักษาอํานาจของจกัรวรรดิไรซ์ท่ีสามได้ 
เพราะด้วยความสงูของยอดเขาทําให้ฝ่ายสมัพนัธมิตรยากตอ่การบกุเข้ายดึ แตฮิ่ตเลอ่ร์
กลบัปฏิเสธและตดัสินใจอยู่ในกรุงเบอร์ลินพร้อมกบัฆา่ตวัตายไป ตอ่มากองทพั
สหรัฐอเมริกาได้บกุเข้ายดึครองรังอินทรีย์ได้สําเร็จในท่ีสดุ  ปัจจบุนันี ้รังอินทรีย์ ได้
กลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสดุในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี  แล้วออกเดินทางสู่
เมืองบาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนํา้พรุ้อ น สปา และ
เป็นสถานท่ีรักษาบําบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเท่ียวพกัผ่อนของชาวยโุรป  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL  หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.amber-

hotels.de  
วันท่ีส่ี 
22 ต.ค. 61 บาดไรเค่นฮาล - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - อินสบรูค จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว
กบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไข่มกุแห่ง
ออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเท่ียว
ชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน   

(86 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย คณะออกเดินทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก นําท่านเท่ียวชมเมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ี

ตา่ง ๆ ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ีแสน
โรแมนติกท่ีมีทะเลสาบและภเูขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมือง
อนรัุกษ์ท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังของแมนํ่า้ซาลซา่ ชมสวนมิราเบล  ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแตง่
พนัธุ์ไม้หลากหลายสีสนั ข้ามฝ่ังสูเ่มือง เก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เดน่ตระหง่าน
อยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ีสร้าง
ผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหารประจําเมือง มหาวิหาร
แห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึน้จากความร่ํารวยท่ีเกิดจากการทําเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ท่ี
มีช่ือเสียง ประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้าเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่  จนได้เวลา
อนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของ
ดินแดนออสเตรียนแอลป์ 

(72 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelinnsbruck.com   
วันท่ีห้า 
23 ต.ค. 61 

อินสบรูค - เที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - 
ฟุสเซ่น  

อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.amber-hotels.de/
http://www.amber-hotels.de/
http://www.hotelinnsbruck.com/
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08.00 น. นําท่านเท่ียวชมเมืองอินสบรูค ท่ีได้รับการกลา่วขานวา่งดงามเมืองหนึง่ในเทือกเขาแอลป์ 
แม้แตร่าชสํานกัของราชวงศ์ฮปัสบรูก์ท่ีย่ิงใหญ่ยงัคงสร้างท่ีพํานกัไว้เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ี 
อาคารหลงัคาทองคํา (Goldness Dachl) ท่ีสร้างขึน้ด้วยควา มประณีตละเอียดออ่นและ
มีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮ้าส์ 
(Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษ
ท่ี 18 ทําให้ดโูดดเดน่และหรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต ่ค .ศ.ท่ี 
16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง , วงัฮอฟบรูก์ (Hofburg) ท่ีแปรพระราชฐานในช่วง
ฤดหูนาว , ฮอฟเกอเค ่ (Hofkirche) ท่ีถกูสร้างขึน้ใน ค .ศ. 1563 และสวนสาธารณะ 
(Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสูห่มูบ้่านชวานสเกา เป็นท่ีตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานส

ไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล และนําไปเป็นต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ บนัทกึภาพสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานส
ไตน์ และปรา สาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ี
จะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ีย่ิงใหญ่อนัได้แก่นอยชวานสไตน์ , ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ ่ 
ให้เป็นมรดกอนัลํา้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย  ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่ 
และมีทะเลสาบและธารนํา้แข็งล้อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเลท็ 
เป็นจดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค .ศ. 1869 
คริสเตียน จงัค์ เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของ
วากเนอร์ เข้าสูภ่ายในตวัปราสาทเพ่ือชมความสวยท่ีได้รับการตกแตง่อย่างอลงัการ ด้วย
ภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน ,ห้องท้องพระโรง , ห้องบรรทม ล้วน
แตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)  

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL KONIGSHOF หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-koenigshof-

garmisch.de 
วันท่ีหก 
24 ต.ค. 61 ฟุสเซ่น - มิวนิค - เที่ยวชมเมืองมิวนิค  พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค หลากหลาย

ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเ ป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียอีกด้วย เท่ียว
ชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง เมืองหลวงแห่งแคว้น
บาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพฒันาเมือง
ให้มีความสําคญัท่ีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลิตเบียร์ ศนูย์ กลางการผลิต
รถยนต์ BMW นําท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสู่
เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ท่ีมีรูปโดมหวัหอม , ประตชูยั, ย่านมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, 
หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

(86 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจาก โรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายสําคญัคือ 

ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่ของเมือง
นี ้เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระ ดบั 5 ดาว 
นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก 
จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา ท่ีประดบัอยู่
บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจ
จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั NH NEUE MESSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.nh-hotels.com 
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วันท่ีเจ็ด 
25 ต.ค. 61 เดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิก เพ่ือเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
(38 ก.ม.) 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925  
วันท่ีแปด 
26 ต.ค. 61 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 

06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  

โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

19-26 ตุลาคม 2561 79,000 71,000 68,000 11,000 8,000 --2255,,000000..--  
--2200,,000000..-- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. เอ ดบัเบิล้ย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครอง

การสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 
กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่ มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจํา
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่
ชําระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 



BIG PRO 7_AUSTRIA-GERMANY 8 DAYS (19-26 Oct ’18)_14.05.2018                 5/7 

เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์ , ผู้ที่ก่อ
หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแก รมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่

ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้
ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน , การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู
พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่น
ชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์ , ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
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สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สาํหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่ง
กนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมี การลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้   
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบิ นด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดัเจน
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ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวล าเกินกวา่ 4 -  5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่ อการอนมุตัิวีซา่ (ในกรณีที่ทา่นไมเ่คยมีวีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, อเมริกา, 
แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ทา่นจะต้องมายื่นวีซา่ด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / **
กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูิบตัร 
ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี จํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการก ลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะ ถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

  


