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ออสเตรีย – บาวาเรีย – ทีโรล (Austria-Bavaria-Tyrol) ดินแดนวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ครอบคลุมสองประเทศ
และแทบแยกกนัไม่ออกเลยว่าเราเทีย่วอยู่ในออสเตรียหรือเยอรมนั ท่านจะประทบัใจไปกบัหมู่บ้านเลก็ๆน่ารัก 
ทีต่ั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบในเทือกเขา “เยอรมนั-ออสเตรียแอล์ป” พร้อมบริการอาหารรสเลศิและที่พกัอย่าง
ดีระดับ 4 – 5 ดาว หรูหราที่เราคัดสรรมาให้ท่านได้พกัผ่อนอย่างเต็มที่ให้การเดินทางของทุกท่านคุ้มค่าทีสุ่ด
ในเส้นทางทีส่วยทีสุ่ดของออสเตรีย-บาวาเรีย 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) มิวนิค – โอเบอร์อมัเมอร์เกา – วหิารเมืองเอทอล  

พกั อนิซ์บูร์ก 2 คืน / ซอลบวร์ก 2 คืน / มิวนิค 2 คืน / ฮัลสตัท 1 คืน 

 



  

  น่ังกระเช้าพชิิตยอดเขาซุกสปิตซ์ – การ์มิซ พาเท่นเคยีร์เช่น – อนิน์สบรูค   
00.50 ออกเดินทางสู่เมืองมินิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางสู่

หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) (127 
กม.) เมืองขนาดเล็กบริเวณพรมแดนติดกบัประเทศ
ออสเตรีย ของข้ึนช่ือของท่ีน่ีคืองานแกะสลกัไมแ้ละ
ภาพเขียนเฟสโก ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนาคริสต์ 
ภาพเขียนเหล่าน้ีถูกวาดลงบนผนังและจัว่หน้าบ้าน
ทุกหลงั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเก็บภาพความยิ่งใหญ่
ของ วหิาร แห่ง เมืองเอทอล (Ettal Abbey) (4.7 กม.) 
วิหารในสไตล์บาร็อค ท่ีสวยงามหรูหรา   จากนั้น
เดินทางสู่เมือง การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน (45 กม.) 

บ่าย เดินทางสู่สถานีกระเช้า “ขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.)” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (2,962 
เมตร) ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหวา่งทาง ท่านสามารถ
มองเห็นธารน ้ าแข็งและมองเห็นมุมกวา้งไดร้อบ 360 
องศา ในวนัอากาศดีท่านสามารถชมยอดเขา 400 ยอด 
จากทั้งส่ีประเทศ เยอรมนั ออสเตรีย สวิส และอิตาลี  
เก็บภาพไมก้างเขนสีทองสัญลกัษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ 
และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และ
ออสเตรีย สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา 
จากนั้นน าท่านลงกระเช้าสู่ด้านล่าง น าท่านเขา้สู่ท่ี
พกัในเมืองการ์มิช พาเท่นเคียร์เช่น(Garmisch Partenkirchen) พกัผ่อนหลงัจากเดินทางไกล หรือท่านจะเดิน
เล่นส ารวจเมืองท่ีน่ารักไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินางสู่เมืองอินน์สบรูค  

/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: INNSBRUCK HOTEL, THE HOTEL GRAUER BAR หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3)  อนิน์สบรูค – โซลเดน (หมู่บ้านในหุบเขา)  



  

น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาไกส์ลคัโคเกล – 007 ELEMENTS – ภตัตาคาร เดอะ ไอซ์ควิ – อนิน์สบรูค   

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
 

โดยมียอดเขาสามยอดท่ีสูงกว่า 3,000 เมตร หรือท่ี
เ รี ยกว่ า  " บ๊ิ ก  3"คื อ  Gaislachkogl (3,058 เมตร ) , 
Tiefenbachkogl (3,309 เมตร) และ Schwarze Schneid 
(3,370 ม.) น าท่านกระเช้ากอนโดลา Triple Rope 
แบบพาโนรามาท่ีให้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีพิเศษเพื่อ
ข้ึ น ไ ป ยัง ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง  3,058 เ ม ต ร เ ห นื อ
ระดับน ้ า ทะ เล สู่ คว าม สู งของไก ส์ลัค โ ค เ กล 
( Gaislachkogel)  เ ข้ า สู่  007 ELEMENTS ผ่ า น 
"Barrel of the Gun" ซ่ึงเป็นโถงทางเดินท่ีรวมตัว
และให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปในล ากล้องปืนของ
เจมส์ บอนด์ นิทรรศการผจญภยัของ เจมส์ บอนด์ 
007 ตอน Spectre ในปี  2015 อันตระการตากับ
โครงสร้างใตดิ้นน้ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในโลก ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่สถานีบนภูเขาของ Gaislachkogelbahn ไฮไลทข์องโลกแห่งการผจญภยั ไดแ้ก่ "Tech Lab" ท่ีมีลูกเล่นของ
เอเยน่ต ์ซากเคร่ืองบินของบอนดใ์น "Action Hall" และ "Legacy Hall"  

บ่าย หลงัอาหารลงจากยอดเขา เพื่อเดินทางสู่เมือง “อินนส์บรูค” เมือง แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคย
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้บนถนนสายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลางเทือกเขาแอลป์ เขา้สู่ “ถนนมาเรีย
เทเรซ่า” ถนนสายหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็น
ท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซ่ึง
ตั้ งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงัทหารบาวาเรีย
ออกไปจากเมือง ชม “ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือน
ท่ีมีร้านคา้ชั้นล่างและมีมุขยืน่ออกมาท่ีชั้นบน แสดงให้
เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย  และเรอ
เนสซองส์ ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองค า” 
Golden Roof ท่ีสร้างในปี ค .ศ.1500 สมัยจักรพรรดิ
แมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว และโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมือง โรงแรมโกลเดน
เนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูง  



  

/ น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: INNSBRUCK HOTEL, THE HOTEL GRAUER BAR หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  อนิน์สบรูค – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วสวารอฟสก ี 
    ล่องเรือทะเลสาบคมิเซ – น่ังรถม้าสู่ปราสาทเฮเรินคมีเซ – ซาลซ์บวร์ก 

 หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมือง ‘วตัเทนส์’ ในหุบเขา Inn 
Valley ท่ีขยายไปสู่หุบเขา Wattental ซ่ึงเคยตั้งรกราก
ในสมัยก่อนยุคโรมัน เข้าชม  Swarovski Crystal 
Worlds ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ยอดนิยมอนัดับสองของ
ออสเตรีย เปิดท าการในปี 1995 เพื่อฉลองครบรอบ 
100 ปีของบริษทัท่ีมีช่ือเสียง บนพื้นท่ีโรงงานแห่ง
แรก   ของ ช่ างตัดกระจก  Daniel Swarovski แห่ง
โบฮีเมีย ท่ีมาตั้งรกรากท่ีน่ีและก่อตั้งบริษทัคริสตลั 
Swarovski ในปี 1995 เยีย่มชมร้านคริสตลัสวารอฟสก้ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และพบกบัคอลเล็กชัน่คริสตลัเจียระไน
อนัน่าท่ึง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง ‘พรีน อมั คิมซี’ (Prien am Chiemsee) 

บ่าย หลังอ าหาร  
จากนั้นนั่งรถมา้ท่ีผ่านป่า

อนัร่มร่ืนของเกาะไปยงั พระราชวงัและสวนท่ีมีน ้ า
สวยงาม คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยอ้นเวลากลับ
ไปสู่ยุคอดีตอย่างแท้จริง เข้าชมพระราชวงัแฮเร็น
เคียมเซ ในปี ค.ศ.1873 พระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบา
ว า เ รี ย ไ ด้ ค ร อบค รอ ง เ ก า ะ  ‘แฮ ร์ เ ร นิ น เ ซ ล ’ 
(Herreninsel) เพื่อเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัแฮร์เรน
คีมเซ (พระราชวงัใหม่) Schloss Herrenchiemsee พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนตามแบบฉบบัของแวร์ซาย เพื่อเป็น 
"วหิารแห่งเกียรติยศ" ส าหรับพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส ซ่ึงพระมหากษตัริยบ์าวาเรียทรงช่ืนชมอยา่งแรงกลา้ 
จนไดรั้บฉายาวา่ ‘แวร์ซายแห่งบาวาเรีย’ จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาลบวร์ก 

พกัที่: RADISSON BLU SALZBURG หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  ซาลซ์บวร์ก – ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี – โบสถ์บาร์โธโลมิว 
   เบิร์ชเทสกาเด้น – อาร์มเซา(โบสถ์เซบาสเตยีน) – ซาลซ์บวร์ก  



  

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าเรืองหมู่บา้นโคนิค 
ล่องเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย์” 
(Konigsee) ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ ชมโบสถ์
เซนต ์บาร์โทโลมิว (St.Bartholomä) เป็นโบสถ์
โรมนัคาทอลิกในสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1134 ตั้งช่ือตาม 
Saint Bartholomew the Apostle ผูเ้ป็นนกับุญอุปถมัภ์
ของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตวัโบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูท่ี่
ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของทะเลสาบโคนิค ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านลงเรือกลบัสู่หมู่บา้นโคนิค จากนั้น 
เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ (Berchtesgaden) 
เจา้ของเส้นทางดิ อลัไพน์ โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสน
สวย เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการคา้
และการส ารวจหาเกลือและสินแร่ เดินเล่นชมบริเวณ
เมืองเก่าเตม็ไปดว้ย ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบ
บาวาเรียตอนบนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ย
ลายปูนสไตลส์ตดั  และในอดีตเคยเป็น ฐาน 
บญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้เป็นเมืองตากอากาศท่ี อดอฟ อิตเลอร์ช่ืนชอบเป็นอยา่งยิง่ โดยมียอด
เขาวตัซ์แมนน์ (Mt.Watzmann) ตั้งเด่นตระหง่านเป็นฉากหลงัดว้ยความสูงถึง 2,713 เมตร และรูปทรงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “อาร์มเซา” (Ramsau) 
เมืองเล็กๆ ในเทือกเขาแอลป์บาวาเรียที่โอบล้อมด้วย

ขุนเขาและสายน ้าสวยงาม ชมโบสถ์เซนต์เซบา
สเตยีน (St. Sebastian Pfarrkirche) คริสตจกัรนิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีมกัปรากฏบนโปสการ์ดและได้รับ
ความนิยมมากในหมู่นักถ่ายภาพและเหล่าจิตรกร 
เน่ืองจากท่ีตั้ งของโบสถ์มีความสวยงามและมีภูมิ
ทัศน์ส าหรับการวาดภาพ สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลบัสู่เมืองซาลซ์บวร์ก     

พกัที่: RADISSON BLU SALZBURG หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



  

วนัที่หกของการเดนิทาง (6)  ซอลส์เบิร์ก – ฮัลล์สตทัท์ – น่ังรถรางสู่จุดชมววิทะเลสาบฮัลล์สตทัท์   
      เข้าชมเหมืองเกลือ – พกัฮัลล์สตทัท์  

 หลงัอาหาร ชมเมืองซาลซ์บวร์ก ถ่ายภาพท่ีระลึกหนา้ 
บ้านพักโมสาร์ท ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรีย
ภาคภูมิใจ ชม “จตุรัสโมซาร์ท” “อนุสาวรีย์ของโม
สาร์ท” “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบา
รอค ในยุคตน้ ท่ีสร้างจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการ
ท าเหมืองเกลือ ข้ามสู่ ฝ่ังเมืองเก่า ท่ี  ถนนเกรไท
เดร้“ถนนช้อปป้ิง” ท่ีมีการตกแต่งไวอ้ย่างงดงามอีก
เส้นหน่ึงของโลก  ท่ีตกแต่งด้วยป้ายช่ือร้านค้าอัน
วิจิตรและงดงาม เดินทางสู่เมืองฮัลสตัทท์ (Hallstatt) ในภูมิภาค Salzkammergut ของออสเตรียตอนบน เมือง
มรดกโลกแสนโรแมนติก ท่ีน่ีคือหมู่บา้นชาวออสเตรียท่ีแปลกตาแห่งน้ีตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลสาบฮลัล์สตทัท์ 
(Lake Hallstatt) อนัเงียบสงบและบริเวณเชิงเขาสูงตระหง่าน หงส์ขาววา่ยลอยง่ายดายกบัภาพสะทอ้นของโบสถ์
ประจ าหมู่บา้น กระถางดอกไมแ้ขวนจากบา้นแบบดั้งเดิม และผูช้ายและผูห้ญิงในชุดออสเตรียคลาสสิกเดินอยูอ่ยู่
ตามถนนท่ีปูดว้ยหิน 

 
บ่าย น าท่านเดินสู่สถานนีรถรางไฟฟ้า (Funicular) เพ่ือ

ขึ้นสู่สถานี Salz Welten หอคอยเก่าแก่ซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยใช้เป็นป้อมปราการ ให้ทศันียภาพอนัน่าท่ึงของ
ทะเลสาบเบ้ืองล่างจนท ารายได้มหาศาลให้กบัเมือง
ฮลัสตทัท์ เขา้สู่เหมืองเกลือท่ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีความ
สูงกว่าระดับน ้ าทะเล ประมาณ 838 เมตร น าท่าน
เปลีย่นชุดชาวเหมืองสุดเท่ห์ เข้าชมเหมืองเกลือ (Salt 

Mine) ท่ีเก่าแก่ น าท่านผจญภัยใน เหมืองเกลือ 
(Salt Mine) เรียนรู้ขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซ่ึงถือว่า
เป็นทรัพยากรดินท่ีมีค่าดุจทอง เล่นสไลเดอร์ไมท่ี้ยาว
ท่ีสุดในยโุรป จากน้ันน าท่านสู่จุดชมววิ Sky Walk ที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้
อย่างชัดเจน จากนั้นนัง่รถรางลงสู่หมู่บา้นฮลัสตทัท์ 
ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบั
เคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวความสวยงามท่ียงัคงมีชีวิตชีวา 



  

หมู่บา้นฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี  

พกัที่: HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL GRUNER BAUM หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
*** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยโรงแรมท่ีพกัไปยงัเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั หรือ เซนตกิ์ลเกน (ริมทะเลสาบ) แทน ในกรณี
โรงแรมในหมู่บา้นฮลัลส์ตทัทเ์ตม็ ***    
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) ฮัลล์สตทัท์ – เซลล์ อมั เซ่ – คทิบูเฮล – มิวนิค 

 
 หลังอาหารมีเวลาสบายๆให้ท่านได้เดินสู่ จุดชม

ธรรมชาติอันแสนโรแมนติก ของเมืองฮลัล์ชตัทท์  
ทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศออสเตรีย ไดเ้วลาพอสมควร เดินทางสู่เมือง
เซล อัม ซี (Zell am See) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่กลาง
เทือกเขาแอลป์ท่ีงดงามราวภาพวาดหน่ึงในเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดทางตะวนัตกของออสเตรีย ตั้ งอยู่ริม
ทะเลสาบท่ีสวยงาม ในใจกลางภูมิภาค Pinzgau ของ
รัฐซาลซ์บูร์ก เมืองเก่าของเซล อมั ซี เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีในการเยีย่มชมเซลลอ์มัซี มีร้านบูติก บาร์ ร้านอาหาร 
และร้านคา้มากมายท่ีสามารถซ้ือของข้ึนช่ือในทอ้งถ่ินได ้ระหวา่งการเดินเล่นผา่นเมืองเก่าและเขตทางเทา้จะพบ
กบัส่ิงต่างๆ มากมาย เช่น Vogtturm ท่ีมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ซ่ึงปัจจุบนัท าหน้าท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน หรือ
โบสถ ์The Holy Hippolyte ท่ีน่าประทบัใจ   

บ่าย เดินทางสู่ เมือง “คิทซ์บูห์ล” (Kitzbühel) ตั้งอยูใ่นแอ่งหุบเขากวา้งและลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา Kitzbüheler Alps 
และเทือกเขา Wilder Kaiser เมืองเก่ามีอายยุอ้นไปถึง
ศตวรรษท่ี 16 และมีช่ือเสียงจากอาคารสีสันสดใสท่ี
เรียงรายผ่านตรอกซอกซอยของเมืองประวติัศาสตร์ 
ตามถนนคนเดินหลกัท่ีปูดว้ยหินในใจกลางเมือง เต็ม
ไปด้วยคาเฟ่ริมทาง ร้านบูติกของดีไซเนอร์มากมาย 
คิทซ์บูห์ลยงัเป็นมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก
เป็นหน่ึงในรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวสุดพิเศษในเทือกเขา
แอลป์ในเขตทีโรลของออสเตรียอีกด้วย  จากนั้ น
เดินทางสู่กรุงมิวนิค เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ
ฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรปเป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะ และสถาปัตยกรรมสไตร์บารอก และ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


  

เรอเนสซองส์ เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้าเยือนไดส้ัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ ท่ีเป่ียม
เสน่ห์และน่าหลงใหล 

ท่ีพกั : HOTEL ACADEMIA, HILTON GAEDEN INN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)  มิวนิค – ชมเมือง – BMW Belt – จตุัรัสมาเรียน พลทัซ์  
      ช้อปป้ิง – โรงเบียร์เยอรมัน  

หลงัอาหารน าท่าน เขา้ชมบริเวณศูนยแ์สดงรถยนต ์บี เอม็ ดบับลิว เวลท์ “BMW  Welt” เป็นภาษาเยอรมนั ท่ีแปล
ตรงตวัเป็นภาษาองักฤษว่า BMW World หรือโลก
แห่งยนตรกรรมของ BMW Group อาคารแห่งน้ีถูก
สร้าง ข้ึนด้วยแนวคิดท่ีทาง BMW ต้องการให้ มี
ศูนยก์ลางในการส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ของ 
BMW โดยตรง ท่ีไม่ไดเ้ป็นแค่โชวรู์มขนาดใหญ่ แต่
จะเป็นพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ของ BMW Group ไดเ้ขา้มา
สัมผสัประสบการณ์ของรถยนต์โฉมปัจจุบนัทุกรุ่น
ในเครือของ BMW Group ไม่วา่จะเป็น BMW, MINI 
หรือ Rolls-Royce 

บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาส (Marian Platz) เป็นหัวใจทางภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรมของมิวนิกมาตั้งแต่ปี 1158 แต่เดิมเรียกวา่ Schrannenplatz หรือ Grain Market Square เน่ืองจากเป็น
ตลาดหลกัในยุคกลาง จสัตสัมาเรียนพลทัซ์ใช้เป็นท่ี
จดังานเฉลิมฉลองท่ีส าคญัตราบเท่าท่ียงัคงมีอยู่ และ
ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา เป็นท่ีตั้ งของอาคารส าคญัๆ 
เช่น เสา Mariensäule หรือ Column of St Mary สร้าง
ข้ึนตรงกลางจตุรัสในปี 1638 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
การส้ินสุดการยึดครองของสวีเดน ศาลาว่าการเมือง
ใหม่ Neues Rathaus อาคารสไตล์นีโอกอธิคท่ีโดด
เด่นซ่ึงเป็นท่ีตั้งของส านกังานรัฐบาลของเมืองตั้งแต่
เปิดในปี 1874 โดยมีน ้าพุ Fischbrunnen ตั้งอยูด่า้นหนา้ศาลาวา่การแห่งใหม่ สามารถยอ้นรอยประวติัศาสตร์ยอ้น
ไปถึงยุคกลางAltes Rathaus หรือศาลาว่าการเก่า ดว้ยประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี และเร่ืองราวมากมาย
โดยรอบ อาคารรัฐบาลเก่าแห่งน้ียงัคงรักษารูปลกัษณ์ในยุคกลางไว ้นอกจากน้ียงัมีร้านขายสินคา้ทอ้งถ่ินและ
สินคา้แบรนดใ์หท้่านไดเ้ลือกซ้ืออีกมากมาย 



  

ท่ีพกั : HOTEL ACADEMIA, HILTON GAEDEN INN หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง (9)  มิวนิค – สนามบินมิวนิค 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัรโดยสารและท า
คืนภาษี  

วนัที่สิบของการเดนิทาง (10) สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.45 เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 ************************ // ************************ 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,
การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนักงานขบัรถ   
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

18 – 27 พ.ย.65 129,900 129,900 129,900 19,900 
02 – 11 ธ.ค.65 129,900 129,900 129,900 19,900 

24 ธ.ค.65 – 02 ม.ค.66 145,900 145,900 145,900 22,900 

29 ธ.ค.65 – 07 ม.ค.66 145,900 145,900 145,900 22,900 

23 ม.ค. – 01 ก.พ.66 129,900 129,900 129,900 19,900 
10 – 19 ก.พ.66  129,900 129,900 129,900 19,900 
17 – 26 ม.ีค.66 129,900 129,900 129,900 19,900 

*** ต้องการที่น่ังช้ันธุรกจิราคาพเิศษ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ *** 
กรุณาส ารองที่น่ังล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา 



  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ

ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  
9. ค่าน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ วนัละ 1 ขวด 
10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้(บางโรงแรมมีพนกังานยก
กระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 100 บาท / วนั / ท่าน (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
5. ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางขากลบั(ตัว๋เคร่ืองบิน) กรณีอยูต่่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 



  

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดั

จ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัข้ึนไป - เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยู่กบัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง  อายุ 
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 



  

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์
และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทาง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการ
อ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 
 



  

                                                             หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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