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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  

20.30 น. 

 

 

พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D 

9-12 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการ

เชค็อนิ 
 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย ์กลาง

การการพาณชิยแ์ละการบนิ โดยเทีย่วบนิที ่TG920 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, 

เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ป

ทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, 

การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ 

การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่

สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มีสทิธิใ์นการ

เปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทาง

บรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ทะเลสาบททิเิซ ่- อทุยานป่าด า  

06.00 น. ถงึสนามบนินครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ เมอืงพระราชสมภพของรัชกาลที ่

8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั ้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ าเน็กคาร์ อดีตเมือง

ศนูยก์ลางการศกึษาทีส่ าคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ 

ซ ึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ท าใหม้ี

นักท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี้ น าท่านเขา้ชม

ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน่ ้า

เน็กคาร ์ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้ง

ดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี ภายในมถีังเก็บไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

(79 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. ออกเดนิทางสู่เขตอุทยานแห่งชาตป่ิาด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี

ครอบคลุมอาณาเขตพืน้ทีก่ว่า 12,000ตร.กม. น าท่านสัมผัสบรรยากาศรมิ

ทะเลสาบททิเิซ ่ทะเลสาบสวยและเงยีบสงบซอ่นตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน

แหง่ชาตทิีห่นาแน่นไปดว้ยตน้สนวถิขีองชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดัง้เดมิอกี

ทัง้ยังเป็นถิน่ก าเนดิการท านาฬกิากุ๊กกจูากดนิแดนแห่งนี้ ชมความสวยงามของ

(219 ก.ม.) 
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ทะเลสาบ โอมลอ้มดว้ยป่าสนทา่มกลางอากาศอนัแสนบรสิทุธ ์

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เนนขาาหนข + ไสก้รอกเยอรนนั Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.hofgut-

sternen.bestwestern.de 

วนัที ่3 ทะเลสาบททิเิซ ่- หนขบ่า้นชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การน์ชิ 

พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ 

จนัทร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

08.30 น. น าท่านเดนิทางเลาะเลยีบทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป 

ครอบคลุมอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศไดแ้ก่เยอรมัน ออสเตรีย และ

สวติเซอรแ์ลนด ์เขา้สู่เสน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมัน (Romanticstrasse) 

เสน้ทางทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังทีส่ดุโดยสิน้สดุทีฟื่สเซน่ เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโร

แมนตกิ เคยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน ทีใ่ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขน

ถ่ายสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ ชมเมอืงทีแ่สนจะน่ารัก มรีา้นอาหาร, 

โรงแรมทีพ่ัก ตลอดจนรา้นขายของทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

(238 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นชวานสเกา เป็นที่ตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอย

ชวานสไตน ์ปราสาทสวยทีแ่มแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินยีย์งัหลงใหล และน าไป

เป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ในสวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์กษัตรยิล์ุควคิที่

2 ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งปราสาท 3 แหง่ทีย่ ิง่ใหญอ่นัไดแ้กน่อยชวานสไตน์

, ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ ่ใหเ้ป็นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรยี ชมววิ

ทวิทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน ้าแข็ง

ลอ้มรอบจากสะพานมาเรยี (ปิดใหบ้รกิารตลอดฤดูหนาว) ซึง่พาดผ่านโตรกผา

พอลเล็ท เป็นจดุชมววิทีง่ดงามทีส่ดุของปราสาททีส่รา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร 

ในปี ค.ศ. 1869 ครสิเตยีน จังค ์เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเ้หมอืน

ฉากละครในอุปรากรของวากเนอร ์เขา้สู่ภายในตัวปราสาทเพือ่ชมความสวยที่

ไดรั้บการตกแต่งอยา่งอลังการ ดว้ยภาพเขยีนเกีย่วกับเรือ่งราวอปุรากรและหอ้ง

ทรงงาน,หอ้งทอ้งพระโรง,หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (ม ี

Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงการม์ชิ พารเ์ท่นเคยีร์

เชน่ จดุหมายปลายทางของนักสก ี

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ATLAS GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.atlas-grandhotel.com  

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.luitpoldpark-hotel.de/
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วนัที ่4 การน์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ - ยอดเาาชุกสปิตเซ ่- อนิสบรขค  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

08.00 น. น าทา่นขึน้สูย่อดเขาซกุสปิตเซ ่ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนี ระหว่างทาง

ทา่นจะไดช้มววิทะเลสาบทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง เก็บภาพประทับใจ จากจดุชมววิบนยอด

เขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนี คอื 2,962 ฟตุเหนือระดับน ้าทะเล ทีท่ าใหเ้กดิกจิกรรม

การทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี เมือ่มองจากยอดเขาจะเห็นทวิทัศน์งดงามกวา้งไกลไปถงึ 

4 ประเทศดว้ยกนั คอื เยอรมน ีออสเตรยี อติาล ีและสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยมยีอด

เขาทีอ่ยูเ่คยีงกันอกี 3 ยอด คอืแอลป์สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) 

และวังค ์(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทาง  

 

 

(59 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเาา Local 

บา่ย เดนิทางสูอ่นิสบรคู เมอืงหลวงแหง่แควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรยีนแอลป์ 

เทีย่วชมเมอืง ทีไ่ดรั้บการกลา่วขานว่างดงามเมอืงหนึง่ในเทอืกเขาแอลป์ เสน่ห์

ของเมอืงอยูท่ี ่อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ทีส่รา้งขึน้ดว้ยความ

ประณีตละเอยีดอ่อน และมอีายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืง ประทับใจกับเฮลบลงิเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตกึสมัยโกธคิตอนปลายที่มี

การเพิม่ศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที ่18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรา

ยิง่ขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แตค่.ศ.ที ่16 เป็นโรงแรมทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของเมอืงและยงัเคยใชต้อ้นรับอะคันตุกะจากต่างแดนมาแลว้อยา่งมากมาย 

ฮอฟบูรก ์(Hofburg) พระราชวังทีร่าชส านักใชแ้ปรพระราชฐานในชว่งฤดูหนาว 

ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถูกสรา้งขึน้ในค.ศ.1563 ตามพระประสงค์ของ

จักรพรรดแิมกซมิเิลีย่นที ่1 ตรงขา้มเป็นสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่ม

รืน่และงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพันธุ ์ 

(63 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL GRAUER BAR หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  www.grauer-baer.at  

วนัที ่5 วตัเทน่ – ครสิตลัเวลิด์ - ซาลสบ์วรก์ - สวนนริาเบล - ทะเลสาบเซนตว์ขลฟ์

กงั 

 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

08.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงวัตเทน่ น าทา่นเขา้ชมครสิตัลเวลิด ์อันเกดิจากแนวคดิสะทอ้นถงึ

ความยิง่ใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดอืนพฤษภาคม 2015 ครสิตัลเวลิด์

ของสวารอฟสกไีดเ้ปิดโฉมมหัศจรรยค์วามงามยคุปรับปรุงใหม่ หอ้งอัศจรรยม์ี

การปรับปรุงเพื่อเพิม่ประกายสุกใส โดยทีห่า้หอ้งไดรั้บการออกแบบใหม่หมด 

พรอ้มทัง้ขยายพืน้ทีไ่ปดา้นนอกใหค้รอบคลุมสวนสวย อันมบีรเิวณกวา้งขวางที่

(17 ก.ม.) 

 

http://www.grauer-baer.at/
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แสนอบอุน่ดว้ยประกายแวววาวของครสิตัล เชญิปล่อยใจของคุณใหเ้คลบิเคลิม้

ไปกบัแสงระยบิระยบัจากเมฆครสิตัล และสนุกสนานกับประสบการณ์การเล่นและ

การปีนป่ายทีก่ระตุน้ทุกประสาทสัมผัสภายในพืน้ทีร่ะดับต่าง ๆ ของหอคอยแสน

สนุก ภายในรา้น Swarovski Kristallwelten Store ทีก่วา้งขวางและเต็มไปดว้ย

ความระยบิระยับ คุณจะไดพ้บกลุ่มผลติภัณฑ์ครบทุกชนิด ตัง้แต่อัญมณีและ

เครือ่งประดับ จนถงึประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 

10.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงจากการใชส้ถานทีต่่างๆของ

เมอืงในการถา่ยท าภาพยนตรช์ือ่กอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” เมอืงทีแ่สนโร

แมนตกิ ทีม่ทีะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนี้เป็นปีทีช่าวออสเตรยีนเฉลมิ

ฉลองครบรอบ 250 ปีของคตีกวีเอกโมสาร์ต เมอืงอนุรักษ์ทีต่ัง้อยู่สองฝ่ังของ

แมน่ ้าซาลซา่ 

(170 ก.ม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าท่านเขา้ชม “สวนมริาเบล” ภายในพระราชวังเดมิ ที่ตกแต่งพันธุ์ไม ้

หลากหลายสสีัน ขา้มฝ่ังสู่เมอืงเก่าที่มปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ ตัง้เด่น

ตระหง่านอยู่บนเนินเขา แลว้ผ่านไปชมบา้นเกดิคีตกวีเอกของโลกชาว

ออสเตรยีน “โมสารต์” ทีส่รา้งผลงานทางดา้นดนตรไีวอ้ยา่งมากมาย น าท่านไป

ชมมหาวหิารประจ าเมอืงมหาวหิารแห่งซาลสบ์วรก์ ทีส่รา้งขึน้จากความร ่ารวยที่

เกดิจากการท าเหมอืงเกลอื บนถนนเกรไทรเดท้ีม่ชี ือ่เสยีงประดับประดาไดด้ว้ย

ป้ายบอกชือ่รา้นคา้ เอกลักษณ์อนัโดดเดน่ของทีน่ี ่ 

 

 

 

 ตอ่จากนัน้เดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทูทีม่ทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์

อนัน่าตดิตรงึ 

(48 ก.ม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL SCALARIA หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  www.scalaria.com 

วนัที ่6 เซนตว์ขลฟ์กงั - หนข่บา้นฮลัสตทั - บาดไรเค่นฮาล - เบริช์เทสกาเดน้ - 

เทีย่วชนเหนอืงเกลอื  

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตัท (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เดนิเที่ยวชมเมอืงที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี

(38 ก.ม.) 

http://www.scalaria.com/
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สวยงามราวกบัภาพวาด เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่น

อัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่า

เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความ

ฝัน เดนิทางต่อสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดอิัลไพน์โรด้ เสน้ทาง

เกา่แกท่ีส่ดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมใช ้เลาะเลยีบเทอืกเขาแอลป์ ถกูกอ่ตัง้ขึน้ใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสนิแร่ เมอืงเก่าแห่งนี้เต็มไป

ดว้ยศลิปะการสรา้งอาคารในรปูแบบบาวาเรยีตอนบน 

 

(74 ก.ม.) 

 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเทีย่วชมเหมอืงเกลอืเก่า สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมัยโบราณ

เหมอืงเกลอืเป็นสถานทีต่อ้งหา้มของบคุคลทั่วไปเนือ่งจากเกลอืมคีา่จนไดช้ือ่ว่า

เป็นทองค าขาวแต่ในปัจจุบันไดเ้ปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายในที่

ยังคงรักษาสภาพเดมิไวทุ้กประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานที่มเีตรียมไวใ้ห ้น า

ท่านน่ังรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลืออันระยบิระยับ และ

ทะเลสาบใตภ้เูขาทีง่ดงามดว้ยแสงเสยีง บรรยากาศราวกับอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 

500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงบาดไร

เค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมอืงแห่งบอ่เกลอื บอ่น ้าพุรอ้น สปา และเป็น

สถานทีรั่กษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วพักผอ่นของชาวยโุรป  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั  

www.amber-hotels.de  

วนัที ่7 บาดไรเคน่ฮาล - ปรนี - พระราชวงัแฮเรนคนิเซ - นวินคิ  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

08.30 น. เดนิสูห่มู่บา้นปรนี ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดรมิทะเลสาบคมีเซ หรอืทะเลสาบบา

วาเรยี ตัง้อยู่ใจกลางแควน้บาวาเรยีตอนเหนือระหว่างเมอืงมวินคิและซาลส์บวรก์ 

น าท่านล่องเรอืไปยังเกาะแฮเรนอนิเซล หรอืเกาะผูช้าย ซึง่ตัง้อยู่กลางทะเลสาบ

อันเป็นทีต่ัง้ของปราสาทชือ่กอ้งโลก “แฮเรนคมีเซ” ของพระเจา้ลุควกิที ่2 โดยมี

พระประสงคใ์หส้รา้งเลยีนแบบพระราชวังแวรซ์ายน์ แต่ใหห้รูหราอลังการกว่าดว้ย

เทคโนโลยอีนัทันสมยัในยคุนัน้ น าทา่นเทีย่วชมหอ้งภายในพระราชวังแฮเรนคมีเซ ่

หอ้งฑูตานุทูต, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ทีป่ระดับ

ตกแตง่อยา่งสงา่งามดว้ยทองและแพรพรรณหลากส ีแต่น่าเสยีดายทีป่ราสาทแห่ง

นีย้งัสรา้งไมเ่สร็จสมบรูณ์ ดว้ยพระเจา้ลคุวกิที ่2 สิน้พระชมนไ์ปกอ่น 

(56 ก.ม.) 

 

http://www.amber-hotels.de/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าคณะออกเดินทางสู่นครมวินิค ซึง่ถือไดว้่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมวินิค 

หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทีแ่ตกต่าง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้บา

วาเรียอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เริ่มจากพระราชวังเรสซเิดนซ์ มิวนิค 

(Residenz München) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 เป็นวังใจกลางเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง 

และมขีนาดใหญ่มากทีส่ดุของประเทศเยอรมัน เคยเป็นทีป่ระทับและทรงงานของ

กษัตรยิแ์หง่แควน้บาเยริน์มากวา่ 500 ปี เป็นจดุเริม่ตน้ของถนนสายส าคัญคอื ถนน

แมกซมิเิลยีน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนทีส่วยอกีแห่งหนึง่ของ

เมอืงนี้ เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรู

ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดนิเล่นบนถนนสายนี้อาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือ

มหาเศรษฐรีะดับโลก จัตรัุสมาเรยีนใจกลางเมอืงเกา่ นักท่องเทีย่วพลาดไมไ่ดท้ีจ่ะ

ชมตุ๊กตาเตน้ร า ทีป่ระดับอยูบ่นอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. ของทกุวัน ไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

(87 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เลศิรสกบัาาหนขเยอรนนัตน้ต ารบัแท ้ Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก MARRIOTT MUNICH CITY CENTER HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.marriott.com 

วนัที ่8 เทีย่วชนเนอืงนวินคิ - พระราชวงันนิเฟนบขรก์ - เดนิทางกลบัสขก่รงุเทพฯ  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรน Buffet 

09.00 น. น าท่านสูพ่ระราชวังนมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) เป็นทีพ่ านักฤดูรอ้น

ของราชวงศก์ษัตรยิแ์หง่บาวาเรยี หลังจากสงครามสเปนไดม้กีารเปลีย่นยคุสมัย

ของกษัตรยิพ์ระราชวังแห่งนี้ก็ถูกขยาย ต่อเตมิ และออกแบบตกแต่งใหม่ ในปี 

ค.ศ. 1745 เป็นสไตลแ์บบบาร็อก “เมอืงในอดุมคต”ิสรา้งขึน้เพือ่รองรับราชวงศ์

และเหล่าขุนนาง ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางสู่สนามบนินครมวินคิ 

เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่น

การเชค็อนิ 

 

14.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG925  

วนัที ่9 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  

06.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ  

(หมายเหตุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถงึ

ผลประโยชนท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไดรั้บเป็นหลักฯ) 

 

 

http://www.marriott.com/
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PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

8-16 ก.พ. 2563 

89,000.- 81,000.- 79,000.- 12,600.- 9,800.- 
-27,000.- 

-21,000.- 

15-23 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2563 

29 ก.พ. – 8 ม.ีค. 2563 

7-15 ม.ีค. 2563 

14-22 ม.ีค. 2563 

21-29 ม.ีค. 2563 

** 09-17 เม.ย. 2563 ** 93,000.- 84,000.- 75,000.- 12,600.- 9,800.- 
-30,000.- 

-24,000.- 

25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563 

91,000.- 82,000.- 73,000.- 12,600.- 9,800.- 
-27,000.- 

-21,000.- 

2-10 พ.ค. 2563 

9-17 พ.ค. 2563 

16-24 พ.ค. 2563 

23-31 พ.ค. 2563 

6-14 ม.ิย. 2563 

13-21 ม.ิย. 2563 

20-28 ม.ิย. 2563 

27 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่28 นนีาคน 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึน้ยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้

ครสิตัลเวลิด์ / คา่เขา้ชมเหมอืงเกลอื / คา่เขา้ชมพระราชวังแฮเรนคมิเซ 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ ในกรณีที่

ทา่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอาย ุ16-75 ปี 
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จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกันสขุภาพ

ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพักค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation)  

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนินดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผขเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง 

ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วันก่อนการ

เดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผู ้

ทีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้

อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไนน่อ้ยกวา่สานสบิวนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไนน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 
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ใหค้นื 40% าองเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ไน่

ตอ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามาหักจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจาก

นักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมาย

เหต ุ

หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวันเดนิทาง

ดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่่าน

จะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่

กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการ

บนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่28 นนีาคน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 
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 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย 

หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 

เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิด

ท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง

ผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับ

โปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น

ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 

Reservation Fee ไปแลว้  

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 

 

 

 

 คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิม่เตมิ 

ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยก

กระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
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มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่าอวซีา่ประเทศเยอรนนั  ใชเ้วลายืน่ประนาณ 10 วนัท าการ 

(ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ขอความกรณุาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัตวิซีา่ (ในกรณีทีท่่านไมเ่คยมวีซีา่ในกลุ่ม

เชงเกน้หรอื, อเมรกิา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 ปี ทา่นจะตอ้งมายืน่วซีา่ดว้ยตนเองทีส่ถานทตู) 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกัน

ทัง้ 2 รปู / **กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่ขอตัวอยา่งรปูถา่ย** 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ /

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง

, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจาก

นัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์  

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเล่ม

ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกับ

คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวี

ซา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พรอ้มระบชุือ่ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้***สถานทตูไมรั่บบญัชี
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กระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน 

โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตัวจรงิ   

 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที ่บดิา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 

โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลขกคา้ไดอ้า่นและยอนรบัเงือ่นไาตา่งๆในโปรแกรนทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนินดัจ า 

สนใจโปรแกรนทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


