เยอรมัน – ออสเตรีย – ฝรัง่ เศส (ไม่เข้าปารีส)
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านเทีย่ วเยอรมัน เบิรช์ เทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ชม
ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ ศิลปะบารอคที่งดงาม ลินเดา เมืองตากอากาศริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทิตเิ ซ่ เมืองตากอากาศในหุบเขาป่ า
ดําริมทะเลสาบแสนสวย ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ บนเนินเขาริมผัง่ แม่นาํ้ เนคการ์ เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักโรเธนเบิรก์ วูรซ์ เบิรก์
เมืองใหญ่บนเนินเขาทีม่ สี ถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิ รท์ เดินเล่นช้อปปิ้ งก่อนกลับ
ออสเตรีย ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ เชนต์วูลฟ์ กัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ อินสบรูคเมืองในอ้อมกอดของขุนเขา
ฝรัง่ เศส โกลมาร์, ริคเวียร์, สตราสบูรก์ , ริโบวิลล์ เมืองเก่าโรแมนติคแสนสวยในแควน้ อัลซาค
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
กระเช้า
อาหาร
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
การเปลีย่ นเครื่องกลางทางแทบจะไม่มเี วลาหลับ และใช้เวลา 16-19 ชม. กว่าจะถึง
มาตรฐานยุโรป
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
กระเช้าขึ้นยอดเขาซุปสปิ ตเซ่
เช้าแบบอเมริกนั , กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
ชํานาญเส้นทางแน่นอน

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.50 น.
07.05 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิ ค (เยอรมัน) – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – เซนต์วลู ฟ์ กัง
ออกเดินทางสู่มวิ นิค โดยเทีย่ วบิน TG 924
ถึงสนามบินมิวนิ ค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรียแห่งนี้เปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห ์ และความงาม
ตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสู งสุดทางเทคโนโลยี นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม.) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่
ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมี
ทิวทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทางมากมาย
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นําท่ า นเดินเลาะบนถนนเลีย บทะเลสาบที่เรีย กว่า“ซี สตราซ”
(SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีรา้ นขาย
ของที่ร ะลึก ที่ศิ ล ปิ น พื้น บ้า นออกแบบเองเป็ น ระยะสลับ กับ
บ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน
บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละ หลังลว้ น
ประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจํา
เมืองซึง่ เป็ นลานหินขนาดย่อม และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านนัง่ รถรางขึ้นสูจ่ ุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW
POINT) อิสระให้ท่านได้พก
ั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเล่น (รถรางมี
เฉพาะมี น าคม-ตุ ล าคม) จากนั้น เดิ น ทางสู่ เ มื อ งเซนต์วู ล ์ฟ กัง
(ST. WOLFGANG / 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริม
ทะเลสาบวูลฟ์ กงั ที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่
ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู ง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็ นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม ROMANTIC IM WEISSEN ROSSL หรือ
SCALARIA หรือระดับเดียวกัน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ -เนื่ องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รบั รองว่าโรงแรมดี
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล ้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิ ดในวันอากาศไม่ด)ี
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง

เซนต์ วูลฟ์ กัง – เบิรช์ เทสกาเดน / ล่องทะเลสาบโคนิ ก (เยอรมัน) – รามเซา
– อินสบรูค (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเล็กๆ ทีม่ คี วามสําคัญ
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ท่ยี อ้ นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้ อยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบลอ้ มด้วยทิวทัศน์
อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี นําท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี
(KONIGSEE / 20 นาที) ทะเลสาบกษัตริย ์ ทีม
่ นี าํ้ ใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่
งดงามที่ สุ ด ในประเทศเยอรมนี ในเขตเทื อ กเขาแอลป์ มี
แหล่งกําเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัง้ แต่ยุคนํา้ แข็ง
ก่อให้เกิดทะเลสาบทีง่ ดงาม และความมหัศจรรย์ของ ฟยอร์ดที่มี
อยู่ เพียงไม่ก่ีแห่ งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม.
กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตัง้ อยู่บนความสู งกว่า 602
เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล นํ าท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้ าที่ถกู สร้างขึ้นเพือ่ ให้บริการนักท่องเทีย่ วมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนําท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์
(JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้ อยู่ริม
ทะเลสาบอันเป็ นเสน่หข์ องดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ทส่ี วยงามยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
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บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

นําท่านสู่รามเซา (RAMSAU) หมู่บา้ นเล็กๆ น่ารักตัง้ อยู่ในหุบเขา ชมความสวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ โบสถ์
เซนต์เซบาสเตียน (ST. SEBATIAN) โบสถ์ประจําเมือง และสะพานทอดข้ามลําธาร มี
เทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและเดินเล่นตาม
อัธ ยาศั ย จากนั้ น ออกเดิ น ทางสู่ อิ น สบรู ค
(INNSBRUCK / 2 ชม. 20 นาที) เมืองหลวง
แห่งแควน้ ไทรอล นําท่านชมทัศนียภาพของตัว
เมืองอินสบรู คจากเนินเขา อินสบรู คได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพกีฬา
โอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครัง้ จากนัน้ นําท่านชมย่านเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม ชมโกลเด้นรูฟหรือหลังคาทองคําทีม่ ชี ่อื เสียงซึ่ง
อดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูรอ้ นในสมัยพระเจ้าแมกซิมเิ ลียน และกษัตริยอ์ อสเตรียองค์อ่นื ๆ เลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมืองรวมทัง้ คริสตัลทีล่ อื ชื่อของออสเตรีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม INNSBRUCK หรือระดับเดียวกัน
อินสบรูค – มิทเทนวาลด์ (เยอรมัน) – ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ – การ์มิช
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิทเทนวาลด์ (MITTENWALD) หมู่บา้ นเล็กๆ ในหุบเขาที่ประชากร
ส่วนใหญ่มอี าชีพทําไวโอลีนที่มชี ่ือเสียงไปทัว่ โลก ชมเมืองโรแมนติคแห่งนี้ท่มี คี วาม
สวยงามตัง้ อยู่ในหุบเขา และได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่ติดอันดับความสวยงามของ
เยอรมัน ให้ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น ชมเมื อ ง ชม
บรรยากาศและร้านค้าขายไวโอลีนที่ข้ นึ ชื่อของ
เมืองนี้ จากนัน้ นําท่านเดินทางเพื่อนัง่ กระเช้า
ลอยฟ้ าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เยอรมัน ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเลปานกลาง สัมผัส
ทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านมีโอกาสได้เพลิดเพลินกับการเล่น
หิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็ นทีร่ ะลึกบนลานซุกสปิ ตเซ่ พลาซ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
อิส ระให้ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ การเล่ น หิม ะ จนได้เ วลาสมควรนํา ท่ า นลงจากยอดเขาเดิน ทางสู่ ก าร์มิ ช
พาร์เทนเคียเช่น (GARMISCH-PARTENKIRCHEN) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขา เมืองท่องเทีย่ วสําคัญของ
แคว้นบาวาเรีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม BEST WESTRN หรือระดับเดียวกัน
การ์มิช – เอททาล / ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – โอเบอรามาเกา – ลินเดา –
เบรเก้นซ์ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิน ทางสู่ เ มื อ งเอททาล (ETTAL) เมือ งเล็ก ๆ น่ ารัก นําท่ านชม
พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ (LINDERHOF PALACE) พระราชวังที่
ประทับของกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ที่มกี ารตกแต่งด้วยศิลปะแบบบารอคที่
งดงามที่สุด แห่งแคว้นบาวาเรีย และเข้าชมถํา้ หินปูนจําลองที่พระองค์
สร้างขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ทโ่ี ปรดปราน
ของพระองค์อกี ด้วย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

จากนัน้ นําท่านสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ทีซ่ ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่ าสนอันเขียวขจี
และโอบล ้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทัว่ ทัง้ เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองลินเดา (LINDAU / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก เป็ นเกาะอยู่ในรัฐบาวาเรีย ทีม่ คี ุณค่าทาง
ประวัติ ศ าสตร์ และเป็ นเมื อ งพัก ผ่ อ นริ ม ทะเลสาบโบเด้น เซ
(BODENSEE) หรือทะเลสาบคอนสแตนท์ (LAKE CONSTANCE)
นําท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ถนนแม็กซิเลียน ชมความโรแมนติคของ
เมือ ง ผ่ า นชมอาคารบ้า นเรือ นและศาลากลางเมือ งลิน เดา (ALTES
RATHAUS) แลว้ นําท่านสู ่บริเวณทะเลสาบ นําชมหอคอยประภาคาร
มางทวร์ม (MANGTURM) และอนุ สาวรียส์ งิ โตบาวาเรีย ให้ท่านได้บนั ทึกภาพและเดินเล่นช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านสู่เมืองเบรเก้นซ์ (BREGENZ / 2 ชม.) เมืองตากอากาศขนาดใหญ่ริมฝัง่ ทะเลสาบ
คอนสแตนท์ 1 ในทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในทวีปยุโรป เดินเล่นชมเมืองบันทึกภาพกับโบสถ์เฮอส์เยซู ซึ่งเป็ น
โบสถ์นีโอโกธิคตัง้ อยู่ใจกลางเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE BREGENZ CITY หรือระดับเดียวกัน
เบรเก้นซ์ – ทิติเซ่ (เยอรมัน) – โกลมาร์ (ฝรัง่ เศส) – ริโบวิลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองทิตเิ ซ่ (TITISEE / 2 ชม. 15 นาที) เมืองตากอากาศในหุบ
เขาของป่ าดําอันเลือ่ งลือ ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้สนที่
ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดาํ ทะมึนเมือ่ มองจากที่ไกลอันเป็ นที่มาของชื่อป่ าดํา
เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะนาฬกิ ากุก๊ กรูท่ไี ด้
ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตนาฬกิ ากุก๊ กรูทด่ี ที ส่ี ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 1 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่ เศส นําท่านชมเมืองหลวงของ
แคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มตี วั เมืองเก่ าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาคลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ทเ่ี ก่าแก่สวยงามจนได้รบั การ
ยกย่ อ งให้เ ป็ น เมือ งที่ส วยที่สุ ด ในประเทศฝรัง่ เศส ตัว อาคาร
บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นในปัจจุบนั สร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ 15 ซึง่ อยู่ในช่วงของการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิน่ อัลซัคอย่าง
ชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทําลายของสงครามกลางเมืองและ
สงครามโลกมาได้ทุก ครัง้ ตัว อาคารเก่ า จะมีก ารทาสีส นั ที่ส วยงามฉู ด ฉาดและประดับ ดอกไม้น านาชนิ ด
นอกจากนี้ยงั มีลาํ คลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บา้ น จนทําให้เมืองโกลมาร์มอี กี สมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล
เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองที่สวยงาม ก่ อนออกเดินทางสู่ริโบวิลล์ (RIBEAUVILLE /
45 นาที) หมูบ่ า้ นเล็กๆ น่ารัก ทีเ่ ต็มไปด้วยไร่องุน่ และโรงผลิตไวน์ในเขตอัลซาส ภายในเมืองยังคงกลิน่ อายใน
แบบยุโรปกลางและยุคเรอเนสซองส์ไว้เป็ นอย่างดี เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์แซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์
ออกัสติน โบสถ์สไตล์โกธิคแสนสวย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / เข้าทีพ่ กั โรงแรม BARRIER RESORT AND SPA หรือระดับเดียวกัน
เนื่ องจากมีโรงแรมไม่มากนัก หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รบั รองว่าโรงแรมดี

ยุโรปเมืองสวย D (10 วัน TG) หน้ า 5

วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง

ริโบวิลล์ – ริคเวีย – สตราสบูรก์ – ไฮเดลเบิรก์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาค ตัง้ อยู่ระหว่าง
พรมแดนฝรัง่ เศสและเยอรมนี ได้ร บั การยกย่ อ งเป็ น หนึ่ ง ใน
หมูบ่ า้ นแสนสวยของฝรัง่ เศส LES PLUS BEAUX VILLAGE
DE FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุน
่ มากมาย
สลับกับเนินเขา นําชมเมืองทีย่ งั คงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนใน
อดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุ รกั ษ์
ลักษณะทีเ่ รียกว่า TIMBER FRAME และการทําอาชีพแบบดัง้ เดิม คือการทําไวน์ ขนมพื้นเมือง ทําให้ริคเวีย
ได้รบั การขึ้นเป็ นมรดกโลกจากองค์การยู เนสโก แลว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้
เดินทางสู่สตราสบูรก์ (STRASBOURG / 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และทีต่ งั้ ของรัฐสภา
ยุโรป ซึง่ เป็ นเมืองเก่าแก่ทส่ี วยงามและมีเสน่หไ์ ม่เหมือนใคร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมเมืองสตราสบูรก์ ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์
(PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่รม
ิ แม่นาํ้ อิลทีย่ ูเนสโก้ประกาศให้เป็ น
มรดกโลก ชมวิหารประจําเมืองที่สวยงามสร้างด้วยหินทรายสีชมพูงดงาม
โดดเด่น จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG / 1
ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็ นเมือง
พระราชสมภพของล ้นเกล ้ารัชกาลที่ 8
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ไฮเดลเบิรก์ – โรเธนเบิรก์ – วูรซ์ เบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG CASTLE)
ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมผัง่ แม่นาํ้ เนคการ์ ซึ่งถือเป็ นปราสาทขนาด
ใหญ่ทส่ี ร้างขึน่ เมือ่ ราวปี ค.ศ. 1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์
นําท่านชมถังหมักองุน่ เพือ่ ผลิตเป็ นไวน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก ซึง่ จุ
ได้ถงึ 221,726 ลิตร จากนัน้ นําท่านชมวิวสวยของปราสาท
ไฮเดลเบิรก์ บนสะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE)
หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่นาํ้ เนคการ์ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1786
จากนัน้ ออกเดินทางสู่โรเธนเบิรก์ (ROTHENBURG / 2 ชม.)
เมืองโบราณตัง้ แต่ยุคอัศวินที่ยงั ได้รบั การดู แลและอนุ รกั ษ์ไว้เป็ น
อย่างดี ตัวเมืองถูกลอ้ มรอบด้วยกําแพงเมืองเก่ าที่คลาสสิค
ทีส่ ุดเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

นําท่านชมเมืองโรเธนเบิรก์ เดินเล่นชมเมืองภายในกําแพงเมืองโบราณที่ท่านจะประทับใจในความน่ ารักและ
สวยงามของอาคารบ้านเรือน แลว้ อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองวู รซ์ เบิรก์
(WURZBURG / 1 ชม.) เมืองใหญ่บนเนินเขา ริมฝัง่ แม่นาํ ้ เมน และเป็ นประตูสู่ถนนสายโรแมนติค
สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็ นสไตล์บารอค จนได้รบั สมญานาม BAROQUE CITY อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งเพาะปลูก
องุน่ เพือ่ ผลิตไวน์ของเยอรมันด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

20.40 น.

วูรซ์ เบิรก์ – แฟรงค์เฟิ ร์ท – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงาม นําท่านชมจตุรสั กลางเมือง (MARKTPLATZ) โดดเด่นด้วยโบสถ์
มารีนกาเปลลา หรือ เซนต์ แมรีชาเปล (ST. MARY’S CHAPEL)
โบสถ์ข นาดกลางสไตล์โ กธิ ค แล ว้ ชมโบสถ์ นี อู ม นสเตอร์
(NEUMUNSTER CHURCH) โบสถ์สไตล์โรมาเนส ซึง่ เป็ นแบบ
โรมัน และไบแซนไทม์ส วยงาม ผ่ า นชมวิห ารเซนต์ คิ ล เลีย น
(DOM ST KILIAN) สไตล์โรมาเนสก์ทส
่ี มบูรณ์แบบติดอันดับ
หนึ่งในสี่ท่ใี หญ่ท่สี ุดในเยอรมัน สร้างในปี ค.ศ. 1040 แลว้ ผ่านชม
ศาลาว่าการเมืองนําท่านสู่สะพานอัลเตอะ เมนบรึก (ALTE MAINBRUCKE) สะพานเก่าแก่สญั ลักษณ์ของ
เมือง พร้อมชมป้ อมปราการมารีนแบร์ก (FORTRESS MARIENBERG) สไตล์แบบบารอคที่โดดเด่น
ตระการตา ให้ท่านได้บนั ทึกภาพตามอัธยาศัย จากนัน้ นําชม THE RESIDENT PALACE อดีตทีป่ ระทับของ
PRINCE BICHOP พระราชวังทีง่ ดงามอีกแห่งของยุโรปและได้รบั การขึ้นเป็ นมรดกโลกด้วย ภายในมีภาพเฟรส
โกบนเพดานทีใ่ หญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่ง จากนัน้ นําท่านเดินทางสูแ่ ฟรงค์เฟิ ร์ท (FRANKFURT / 1 ชม. 40 นาที)
เมืองศูนย์กลางการเดินทาง ศูนย์กลางธุรกิจการเงิน การธนาคารทีส่ าํ คัญของเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินเล่นในย่านช้อปปิ้ งบริเวณโรเมอร์ (ROMER
PLATZ) ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่ าสถานที่ตงั้ ศาลาว่าการ
นครแฟรงค์เฟิ รท์ ชมวิหารโรเมอร์อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ ทีเ่ คยใช้เป็ นทีท่ าํ
พิธรี าชาภิเษกของกษัตริยแ์ คว้นปรัสเซีย โบสถ์เซนต์ปอลล์ และ
ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ใจกลางเมือง อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย จากนัน้ ได้เวลาสมควรนําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 923

วันที่สิบ
12.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

เทีย่ ง
บ่าย
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กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
รายการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ ้วไม่สามารถ
**ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่าย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
เลือ่ นได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าเรือ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
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การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,00 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้าม
สวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร
ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้ว
ทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทงั้ 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
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4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุ ค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้

