
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
      

  

 
 

        

 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

เบอร์ลนิ * เดรสเดน * นูแรมเบิร์ก * มิวนิค * จัสตุรัสมาเรียนพลทัซ์ * การ์มิซพา เท่น เคยีร์เค่น            
ยอดเขาซุกสปิตซ์ * ฟุสเซ่น * ปราสาทนอยชวานชไตน์ * โรเธนบวร์ก * ปราสาทไฮเดลเบิร์ก * ไมน์  
แฟรงค์เฟิร์ต * ล่องเรือแม่น า้ไรน์ * จตุัรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง * WERTHEIM VILLAGE OUTLET 

 
 



วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัคอย

อาํนวยความสะดวก 
23.00 ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK069 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) อสิตนับูล – เบอร์ลนิ – ชมเมือง 
05.15  เดินทางถึง อิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.55  เดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี TK1721 
09.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงเบอร์ลิน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ เดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน 

เมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพนัธ์ของประเทศเยอรมนี นาํท่านชมกรุงเบอร์ลิน ‚กรุงเบอร์ลิน‛ Berlin เท่ียวชม
ความสวยงามของ 2 ฝ่ังนครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและ
ตะวนัออก เก็บภาพกาํแพงเบอร์ลินอดีตแห่งการแบ่งแยก
ท่ีปัจจุบันเหลือเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร ผ่านชมพระราชวงั 
‚ชาล็อตเทนเบิร์ก‛ อนัสวยงาม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อน
ในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต  นาํท่านผ่านชมความ
สวย งา มข อง  2  ฝ่ั งนคร เบอร์ ลิ น ทั้ ง ตะ ว ันตก แล ะ
ตะวันออก  ถ่ายภาพคู่กับ ‚ประตูชัย บราเดนเบิร์ก‛ 
สัญลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก ‚ถนนอุนเท่อร์ ลิน
เดน้‛ ท่ีเปรียบไดก้บัชองป์เอลิเซ่แห่งปารีส ‚ยา่นเขตเมือง
เก่า‛ ชม ‚อนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ‛ มีความสูง 67 เมตร สร้างในปี ค.ศ.1873  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะชม ‚เช็คพอ้ยส์ ชาร์ลี‛ จุดตรวจคนเขา้–ออก ระหวา่ง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน  แวะให้ท่านบนัทึกภาพคู่กบั ‚ประตูชยับรา

เดนเบิร์ก‛ สัญลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก ‚ถนนอุน
เท่อร์ ลินเดน้‛ ท่ีเปรียบไดก้บัชองป์เอลิเซ่แห่งปารีส ‚ยา่น
เขตเมืองเก่า‛ ท่ีประกอบไปดว้ยโบสถ์สําคญัและอาคาร 
ทรงคลาสสิกมากมาย ชม ‚อนุสาวรียแ์ห่งชัยชนะ‛ มี
ความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลกัษณ์
ของสงครามต่อตา้นฝร่ังเศส สร้างในปี ค.ศ.1873  จากนั้น
เดินทางสู่ยา่นคูดมั ท่ีตั้งของโบสถ์ ‚โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม 
เกต คนิสเคิร์ช‛ หรือ ‚เมโมเรียลเชิร์ช‛ Wilhelm 
Memorial Church ท่ียงัคงร่องรอยความเสียหายจากงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ใน
ยา่นคูดมั หรือหา้ง Kadewe ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเบอร์ลิน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 



พกัที่: HOLIDAY INN BERLIN CITY WEST หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง

วนัที่สามของการเดนิทาง (3) เบอร์ลนิ – เดรสเดน – ชมเมือง – นูแรมเบิร์ก  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง  “เดรสเดน” (193 กม.) นคร
หลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและ
ร่ํ า ร ว ย ม า ก ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห น่ึ ง ข อ ง ยุ โ ร ป  ร ว ม ทั้ ง
ศิลปะวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์จนไดรั้บฉายาวา่ “นครฟลอเร้นซ์แห่ง
ลุ่มแม่น ้าเอลเบ” นาํคณะชมความสวยงามของสถานท่ี
สาํคญัต่างๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอนัโดดเด่นของ 
“เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจาํเมือง
สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1878 เขา้ชมสวนแสนสวย‚ เดอะสวงิเกอร์ ‛ Zwinger สวนประจาํวงัท่ีสวยงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง ‚นูเรมเบิร์ก‛ (322 กม.) เมืองใหญ่อนัดบัสองของแควน้บาวาเรีย เป็นเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1050 ยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอาํนาจ และเป็นเมืองศูนยก์ลางของชาวโรมนั เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้าํนาซีแห่งอาณาจกัรไรช์
ท่ี 3 ท่านผูน้าํก็ใช้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซี
เปล่ียนเมืองแห่งเทพนิยายให้กลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 ชมจตุรัสกลางเมือง มีเวลาให้ท่านเก็บ
ภาพความงามของเมืองเก่าตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   

พกัที่: MERCURE HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  นูแรมเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – จสัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารชมเมืองนูแรมเบิร์ก ประวติัศาสตร์ของแควน้

บาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษท่ี 10 เรืองอาํนาจและเป็น
ศูนยก์ลางของชาวโรมนั เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่ีเต็มไปด้วย
อาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนสัเซา 
(Nassau House) บา้นขุนนางชั้นสูงสมยัยุคกลาง วิหาร
เซนต ์ลอเรนซ์ ท่ีสร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, นํ้ าพุแห่งความ
ดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดบัดว้ยรูปป้ันเทพีแห่ง
ความยุติธรรม, ตลาดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็น



ตลาดกลางในจตุัรัสกลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า ‚Heilig-Geist-Spital‛ ท่ีอยู่ติดแม่นํ้ าแพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน 
(Frauenkirche) คือวา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดอีกแห่งของเมือง สร้างดว้ยอิฐสีแดง เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง สร้าง
ตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่กรุงมิวนิค (170 กม.) เมืองใหญ่ท่ีอยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย แวะถ่ายภาพ

ด้านหน้า  ‘พระราชวัง นิม เฟนบู ร์ก ’ (Nymphenburg 
Castle) เป็นพระราชวงับารอกแห่งน้ีเดิมเป็นท่ีประทบัฤดู
ร้อนของพระเจ้าลุดวิกท่ี 1  จากนั้นเข้าสู่ย่าน ‘จตุัรัสมา
เรียนพลทัซ์ Marienplatz’ จตุัรัสเก่าแก่กลางกรุงมิวนิค 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 ชม “Mariensaule‛ รูปป้ันพระแม่มารี
ทองคาํบนเขาสูง ตั้ งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองใหม่ 
“Neuse Rathaus‛ ท่ี มี จุดเ ด่นอยู่ ท่ี  หอระฆัง 
“Glockenspiel‛ ท่ีมีตุ๊กตาออกมาเตน้ระบาํ เวลา 11 โมง
เชา้ในฤดูหนาว และ 5 โมงเยน็ในฤดูร้อน ให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis 
Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั : MERCURE HOTEL MUNICH CITY CENTRE หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) มิวนิค – การ์มิซพา เท่น เคยีร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – ฟุสเซ่น 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (88 กม.) เมืองฝาแฝด และเป็นท่ีตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นาํ
ท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมืองอนัสวยงามแห่งน้ี  เดินทางสู่
สถานีกระเช้า นําท่านข้ึนชมยอดเขาซุกสปิตซ์ 
(Zugspitze Mt.) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั 
ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างทาง สามารถมองเห็น ธาร
นํ้าแขง็ และมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ 360 องศา ชมยอดเขา 
400 ยอดจากทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และ
อิตาลี เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจ
น้ีอย่างเต็มท่ี ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทอง
สัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใชเ้ป็นแบ่งเขตระหวา่งประเทศเยอรมนั และออสเตรีย     

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย หลงัอาหารนัง่กระเชา้ลงสู่สถานี TUBSEE จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (59 กม.) เป็นเมืองบาวาเรียอนัสวยงามอารุกวา่ 

700 ปี ท่ีตั้งอยูเ่ชิงเทือกเขาแอลป์ใกลก้บัชายแดนออสเตรียและมีแม่นํ้าลิช (Lech) ไหลผา่น เมืองน้ีอยูท่างตอนใตสุ้ด (หรือ
จุดเร่ิมตน้) ของเส้นทางท่องเท่ียว Romantic Road  เหนือตรอกในยคุกลางเป็นสถานท่ีสําคญัคือ High Palace ซ่ึงเคยเป็นท่ี



พาํนกัฤดูร้อนของลอร์ดบิชอปแห่งเอาก์สบวร์ก และเป็นหน่ึงในกลุ่มปราสาทแบบโกธิกช่วงปลายท่ีใหญ่ท่ีสุดและไดรั้บ
การอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีท่ีสุดในสวาเบีย อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั : HOTEL HIRSCH,  LUITPOLDPARK HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่หกของการเดนิทาง (6) ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โรเธนบวร์ก 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าชมภายใน ‚ปราสาทนอยชวานชไตน์‛ ท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งอลงัการ ปราสาทน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ย

เงินทุนมหาศาล เร่ิมตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นการแสดง
โอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง  ‚วอล์ทดิสนีย‛์ ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งน้ีไปเป็นปราสาทใน
เทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ (ในกรณีท่ีอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือรถมินิบัสอาจงด
ให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านเดินขึน้ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‚โรเธนเบิร์ก‛ (252 กม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือช่ือเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ 

(Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ ท่ีตั้งอยูบ่น
แม่นํ้ าเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างข้ึนในสมยัยุคกลาง ซ่ึง
ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบนั เมืองแห่งน้ี
ยงัตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซ่ึงเป็นเส้นทางท่องเท่ียว
ยอดนิยมมากท่ีสุด ในตอนใตข้องรัฐบาวาเรีย ในอดีตโร
เทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจกัรวรรดิโรมนั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยุคหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมือง
ใหญ่ท่ีสุดของ จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย อิสระ
ทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: TILMAN RIEMENSCHNEIDER หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง (7) โรเธนบวร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไมน์ – แฟรงค์เฟิร์ต  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (164 ก.ม.) เมืองเก่าริมแม่นํ้ า
เนกก้า นาํท่านชมปราสาทโรมนัโบราณ อนัยิ่งใหญ่บน
เนินเขา ชมถงัไวน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (Grosses 
Fass) นําท่านสู่จุดชมวิวบนยอดปราสาท เข้าชม
พิพิธภณัฑเ์วชภณัฑ ์ท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมาของยา
และเคร่ืองเวชภณัฑต่์างๆท่ีผลิตในเมืองแห่งน้ี มีเวลาเลือก



ซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑข์องเยอรมนั ณ เขตเมืองเก่าเมืองไฮเดลเบิร์ก  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง ไมน์ (Minz) (92 กม.) เมืองเล็กๆ ท่ีวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไป 2 ,000 ปี ไมนซ์

ตั้งอยู่ทางยุทธศาสตร์ท่ีจุดบรรจบกนัของแม่นํ้ าไรน์และ
แม่นํ้ าเมน เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนต
ในสหพนัธรัฐของเยอรมนัตั้งแต่ปี 1946 เดินเล่นชมย่าน
เมืองเก่า ท่ีได้รับการบูรณะด้วยความรัก เต็มไปด้วย
บรรยากาศท่ีแท้จริงแบบยุคกลาง มีบ้านโครงไม้และ
อาคารสไตล์บาโรกซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้า  ผ ับ และ
ร้านอาหาร  ท่ีตั้ งอยู่ในจัตุรัส Kirschgarten อนัเก่าแก่  
‘มหาวิหารไมนซ์’ ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก์ซ่ึงเป็นหน่ึงในอาคารทางศาสนาท่ีสําคญัท่ีสุดในเยอรมนี สร้างในราวปี ค.ศ. 975 สมควรแก่เวลากลบัเขา้สู่
นครแฟรงคเ์ฟิร์ต (42 กม.) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) แฟรงค์เฟิร์ต –ล่องเรือแม่น า้ไรน์ –แฟรงค์เฟิร์ต –ถนนช้อปป้ิง ZEIL  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‚เซนต์กอร์‛ (138 กม.) เมือง
เล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็น
เมืองท่ีได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยงัคงให้ภาพ
ประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน คริสตวรรษท่ี 19  ‚น า
คณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น า้ไรน์‛ ท่ีมี
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐี
ในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ เรือจะนาํ
ท่านผา่นหนา้ผา ‚ลอเรไล‛ อนัเป็นตาํนานของหญิงสาวท่ี
คร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่นํ้ าสายน้ีจนเขา้สู่
เมือง ‚บอ็บพาร์ด‛ เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่นํ้าไรน์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ‚แฟรงค์เฟิร์ท‛ (129 กม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์ และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าไมน์ (Main river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพย ์แฟรงก์เฟิร์ท และธนาคารกลาง
ยุโรป แฟรงก์เฟิร์ท เป็นเมืองท่ีร่ํารวยท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 
ลา้นคน นาํท่านเขา้สู่ถนน ZEIL คือถนนชอ้ปป้ิงและสถานท่ีชั้นนาํในการซ้ือสินคา้ในเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต  โดยเฉพาะอยา่ง



ยิง่พื้นท่ีระหวา่ง Konstablerwache และ Hauptwache ท่ีถูกเรียกวา่ The Fifth Avenue ของเยอรมนัท่ีมีทุกอยา่งให้เลือกสรร 
ทั้งร้านบูติก ร้านคา้ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้จากต่างประเทศ เป็นตน้  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: LEONARDO ROYAL HOTEL FRANKFURT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9) แฟรงค์เฟิร์ต – จตุัรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง Wertheim Village Outlet 
      เดนิทางกลบั – อสิตนับูล 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนาํท่านเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เป็นเมืองท่ีมีประวติั
ต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย์
และจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก 
ชมจัตุ รัสโรเมอร์ ซ่ึ งเป็นจัตุรัสท่ี เก่าแก่ ท่ีสุดในเมือง 
ดา้นขา้งก็คือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจตุัรัสโรเมอร์ บา้นเรือนและร้านคา้ในเขตเมือง
เก่ายงัคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้ งเดิมไวไ้ด้อย่างน่าท่ึง 
จากนั้นเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet 

*** อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกกบัการชอ้ปป้ิง *** 
อิสระช้อปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, 
Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, 
Nike, Adidas ฯลฯ  

........ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต น าท่านท าภาษีคืน และเช็ค-อิน บตัรโดยสาร 
18.50 ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK1594 
22.55 เดินทางถึง อิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) อสิตนับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.45 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

****************************************************** 
 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นสาํคญั เม่ือท่านทาํการจองและชาํระเงินมดัจาํแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เบอร์ลิน//แฟรงคเ์ฟิร์ต-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่น

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการ 2565 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

27 พ.ค. – 05 ม.ิย.65 86,900 86,900 86,900 19,900 

10 – 19 ม.ิย.65 86,900 86,900 86,900 19,900 

24 ม.ิย. – 03 ก.ค.65 86,900 86,900 86,900 19,900 

08 – 17 ก.ค.65 97,900 97,900 97,900 19,900 

22 – 31 ก.ค.65 97,900 97,900 97,900 19,900 
05 – 14 ส.ค.65 97,900 97,900 97,900 19,900 

09 – 27 ส.ค.65 97,900 97,900 97,900 19,900 

09 – 18 ก.ย.65*** 105,900 105,900 105,900 29,900 

23 ก.ย. – 02 ต.ค.65*** 105,900 105,900 105,900 29,900 

11 – 19 ต.ค.65 87,900 87,900 87,900 19,900 

18 – 26 ต.ค.65 87,900 87,900 87,900 19,900 

04 – 13 พ.ย.65 87,900 87,900 87,900 19,900 
* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 
06 – 14 ก.ย.65 / 20 – 28 ก.ย.65 ช่วง Oktoberfest เทศกาลเบียร์เยอรมนั จะมีค่าห้องพกัแพงและเตม็เร็วกวา่ช่วงปกติ 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทาํวซ่ีาเชงเกน้ 5,000 บาท  
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน ต่อวนั (1,000 บาท) 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัล่ะ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (16 ยโูร)   
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวั

เขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท เป็นเงินสดเท่านั้น เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  
20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ



จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็น
ผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวซ่ีาท่ีท่านยืน่ไม่ผา่นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
i. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
ii. ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

iii. ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทาง (ตวัจริง) ท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด   
*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สาํเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณพีนักงานและผู้ถอืหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



*** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณนัีกเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

4. หนงัสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 
หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั ) 

5. หนงัสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได ้) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 
6. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง

คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง (ตวัจริง) 

7. สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ 1 ชุด (ถา้

มี) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสัมภาษณ์ดว้ย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติมใหค้รบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมติั ออกวีซ่าสาํหรับสถานทูต *** 
9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

10. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

11. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 



วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

*************************************************************** 
 


