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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  
20.30 น. 
 
 

พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ D 
9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการ
เช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย ์ กลาง
การการพาณิชยแ์ละการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, 
เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทวัร ์
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ 
ไดช้  าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจ
รบัผิดชอบได ้

 

วันที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบิรก์ - ทะเลสาบททิเิซ่ - อุทยานป่าด า  
06.00 น. ถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิรก์ เมืองพระราชสมภพของรชักาลที่ 8 
เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์อดีตเมืองศูนยก์ลาง
การศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่ งแรกของเยอรมัน  ด้วยความสวยงามของเมืองนี ้ท  าให ้                   
มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ น าท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็ก
คาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ย
หินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุว่า 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก 

(79 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าด า(Black Forest) ในประเทศเยอรมนี

ครอบคลุมอาณาเขตพื ้นที่กว่า 12,000 ตร.กม. น าท่านสัมผัสบรรยากาศริม
ทะเลสาบทิทิเซ่  ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่  ณ ใจกลางอุทยาน
แห่งชาติที่หนาแน่นไปดว้ยตน้สนวิถีของชาวเยอรมนั ยงัรกัษาประเพณีดัง้เดิมอีก
ทัง้ยังเป็นถิ่นก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี ้ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบ โอมลอ้มดว้ยป่าสนท่ามกลางอากาศอนัแสนบรสิทุธ ์

(219 ก.ม.) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hofgut-

sternen.bestwestern.de 
วันที ่3 ทะเลสาบททิเิซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- การม์ิช 

พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น 
จันทร ์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของยุโรป 
ครอบคลุมอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้แก่ เยอรมัน  ออสเตรีย และ
สวิตเซอรแ์ลนด์ เข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) 
เสน้ทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิน้สุดที่ฟืสเซ่น เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโร
แมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี ้เป็นจุดแวะพักขน

(238 ก.ม.) 

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
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ถ่ายสินคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, 
โรงแรมที่พกั ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสูห่มู่บา้นชวานสเกา เป็นที่ตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานส

ไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการต์ูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล และน าไปเป็น
ตน้แบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์กษัตริยล์ุควิคที่2 
ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อันไดแ้ก่นอยชวานสไตน,์ 
ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย  ชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน ้าแข็ง
ลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย (ปิดใหบ้ริการตลอดฤดูหนาว) ซึ่งพาดผ่านโตรกผา
พอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร 
ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค ์เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเ้หมือน
ฉากละครในอุปรากรของวากเนอร ์เขา้สู่ภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่
ไดร้บัการตกแต่งอย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับเรื่องราวอุปรากรและห้อง
ทรงงาน,ห้องทอ้งพระโรง,หอ้งบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี 
Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองการม์ิช พารเ์ท่นเคียร์
เช่น จดุหมายปลายทางของนกัสกี 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ATLAS GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.atlas-grandhotel.com  
วันที ่4 การม์ิช พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมวิวบนยอด
เขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดับน า้ทะเล ที่ท  าใหเ้กิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 
ประเทศดว้ยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอรแ์ลนด ์โดยมียอดเขา
ที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอลป์สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
วงัค ์(Wank) ซึ่งลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทาง  

 

 
(59 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บ่าย เดินทางสู่อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล เจา้ของดินแดนออสเตรียนแอลป์ 

เที่ยวชมเมือง ที่ไดร้บัการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์
ของเมืองอยู่ที่  อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สรา้งขึน้ด้วยความ
ประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตึกสมยัโกธิคตอนปลายที่มีการ
เพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษที่ 18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ 
โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ค.ศ.ที่ 16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของ
เมืองและยงัเคยใชต้อ้นรบัอะคนัตกุะจากต่างแดนมาแลว้อย่างมากมาย ฮอฟบรูก ์
(Hofburg) พระราชวงัที่ราชส านกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว ฮอฟเกอเค่ 
(Hofkirche) ที่ถูกสรา้งขึน้ในค.ศ.1563 ตามพระประสงคข์องจักรพรรดิแมกซิมิ
เลี่ยนที่ 1 ตรงขา้มเป็นสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มรื่นและงดงามไป
ดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์ 

(63 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.grauer-baer.at  

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
http://www.grauer-baer.at/
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วันที ่5 วัตเท่น – คริสตัลเวลิด์ - ซาลสบ์วรก์ - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนตว์ูลฟ์

กัง 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่เมืองวัตเท่น น าท่านเขา้ชมคริสตลัเวิลด ์อันเกิดจากแนวคิดสะทอ้นถึง

ความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 ครสิตลัเวิลดข์อง
สวารอฟสกีไดเ้ปิดโฉมมหัศจรรยค์วามงามยุคปรบัปรุงใหม่  หอ้งอัศจรรยม์ีการ
ปรบัปรุงเพื่อเพิ่มประกายสกุใส โดยที่หา้ห้องไดร้บัการออกแบบใหม่หมด พรอ้ม
ทั้งขยายพืน้ที่ไปด้านนอกใหค้รอบคลุมสวนสวย อันมีบริเวณกวา้งขวางที่แสน
อบอุ่นดว้ยประกายแวววาวของคริสตลั เชิญปลอ่ยใจของคณุใหเ้คลิบเคลิม้ไปกับ
แสงระยิบระยบัจากเมฆครสิตลั และสนุกสนานกับประสบการณก์ารเล่นและการ
ปีนป่ายที่กระตุน้ทกุประสาทสมัผสัภายในพืน้ที่ระดบัต่าง ๆ ของหอคอยแสนสนุก 
ภายในรา้น Swarovski Kristallwelten Store ที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความ
ระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและ
เครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK 

(17 ก.ม.) 

 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใชส้ถานที่ต่างๆของ
เมืองในการถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองที่แสนโร
แมนติก ที่มีทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเ้ป็นปีที่ชาวออสเตรียนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสารต์ เมืองอนรุกัษท์ี่ตัง้อยู่สองฝ่ังของ
แม่น า้ซาลซ่า 

(170 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแต่งพนัธุไ์มห้ลากหลาย

สีสนั ขา้มฝ่ังสูเ่มืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ ตัง้เด่นตระหง่านอยู่บนเนนิ
เขา แลว้ผ่านไปชมบา้นเกิดคตีกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสารต์” ที่สรา้ง
ผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย น าท่านไปชมมหาวิหารประจ าเมืองมหา
วิหารแห่งซาลสบ์วรก์ ที่สรา้งขึน้จากความร ่ารวยที่เกิดจากการท าเหมืองเกลือ บน
ถนนเกรไทรเดท้ี่มีชื่อเสียงประดบัประดาไดด้ว้ยปา้ยบอกชื่อรา้นคา้ เอกลกัษณอ์นั
โดดเด่นของที่นี่  

 

 

 

 ต่อจากนัน้เดินทางสูภ่มูิภาคซาลสซ์มัเมอกทูที่มีทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์
อนัน่าติดตรงึ 

(48 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scalaria.com 
วันที ่6 เซนตว์ูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิรช์เทสกาเด้น - เทีย่ว

ชมเหมืองเกลือ  
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี ้ว่า
เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื ้นที่ มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

(38 ก.ม.) 

http://www.scalaria.com/
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Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 
เดินทางต่อสู่เมืองเบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอัลไพนโ์รด้ เสน้ทางเก่าแก่
ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตั้งขึน้ให้เป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร ่เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปดว้ย
ศิลปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน  

(74 ก.ม.) 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมยัโบราณเหมือง

เกลือเป็นสถานที่ต้องหา้มของบุคคลทั่วไปเนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็น
ทองค าขาวแต่ในปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายในที่ยงัคงรกัษา
สภาพเดิมไวทุ้กประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไวใ้ห ้น าท่านนั่งรถราง
ลอดอุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยังถ า้เกลืออนัระยิบระยับ และทะเลสาบใตภู้เขาที่
งดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใต้
อุณหภูมิ  12 องศาเซลเซียส แล้วออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad 
Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้าพุรอ้น สปา และเป็นสถานที่รักษา
บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเที่ยวพกัผ่อนของชาวยโุรป  

 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.amber-hotels.de  

วันที ่7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินสู่หมู่บา้นปรีน ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบ    

บาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาลส์บ
วรก์  น าท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตั้งอยู่กลาง
ทะเลสาบอนัเป็นที่ตัง้ของปราสาทชื่อกอ้งโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจา้ลุควิกที่ 
2 โดยมีพระประสงคใ์หส้รา้งเลียนแบบพระราชวงัแวรซ์ายน ์แต่ใหห้รูหราอลงัการ
กว่าดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ น าท่านเที่ยวชมหอ้งภายในพระราชวงัแฮ
เรนคีมเซ่ หอ้งฑูตานุทูต, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ที่
ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่
ปราสาทแห่งนีย้งัสรา้งไม่เสรจ็สมบรูณ ์ดว้ยพระเจา้ลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมนไ์ปก่อน 

(56 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึ่งถือไดว่้าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค 

หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บา
วาเรียอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้ง เริ่มจากพระราชวงัเรสซิเดนซ ์ มิวนิค 
(Residenz München) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 เป็นวงัใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง 
และมีขนาดใหญ่มากที่สดุของประเทศเยอรมนั เคยเป็นที่ประทบัและทรงงานของ
กษัตรยิแ์ห่งแควน้บาเยิรน์มากว่า 500 ปี เป็นจดุเริ่มตน้ของถนนสายส าคญัคือ 
ถนนแมกซิมิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองนี ้เป็นที่ตัง้รา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรู
ระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหลด่าราหรือ
มหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรุสัมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะ
ชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 

(87 ก.ม.) 

 

http://www.amber-hotels.de/
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17.00 น. ของทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MARRIOTT MUNICH CITY CENTER HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันที ่8 เทีย่วชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบูรก์ - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูพ่ระราชวงันิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) เป็นที่พ านกัฤดรูอ้น

ของราชวงศก์ษัตรยิแ์ห่งบาวาเรีย หลงัจากสงครามสเปนไดม้ีการเปลี่ยนยคุสมยั
ของกษัตรยิพ์ระราชวงัแห่งนีก้็ถกูขยาย ต่อเติม และออกแบบตกแต่งใหม่ ในปี 
ค.ศ. 1745 เป็นสไตลแ์บบบารอ็ก “เมืองในอดุมคติ”สรา้งขึน้เพื่อรองรบัราชวงศ์
และเหลา่ขนุนาง ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค 
เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อน
การเช็คอิน 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG925  
วันที ่9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ  

(หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้  
โดยจะค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นกัท่องเที่ยวไดร้บัเป็นหลกัฯ)  

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 

11-19 ม.ค. 2563 

89,000.- 81,000.- 79,000.- 12,600.- 9,800.- 
-27,000.- 
-21,000.- 

18-26 ม.ค. 2563 
25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 

1-9 ก.พ. 2563 
8-16 ก.พ. 2563 
15-23 ก.พ. 2563 

22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 
29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 

7-15 มี.ค. 2563 
14-22 มี.ค. 2563 
21-29 มี.ค. 2563 

** 09-17 เม.ย. 2563 ** 93,000.- 84,000.- 75,000.- 12,600.- 9,800.- 
-30,000.- 
-24,000.- 

25 เม.ย. – 2 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 มิ.ย. 2563 
13-21 มิ.ย. 2563 
20-28 มิ.ย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่28 มีนาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ ค่าขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / ค่าเขา้ครสิตลัเวิลด์ / ค่า

เขา้ชมเหมืองเกลือ / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณทีีท่่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้
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เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิ่ม 
การจองทวัร ์(How to make your reservation)  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและ

เชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งทำ่น ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วน
ที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 28 มีนาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรบั

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ย
เพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านได้
เขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่น
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนใน

เรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 
(ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนัเพื่อท าการสแกนลายนิวมือดว้ยตนเอง) 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ (ในกรณีที่ทา่นไม่เคยมวีีซา่ในกลุ่มเชงเกน้หรือ, อเมรกิา
, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะตอ้งมายื่นวซี่าดว้ยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์  

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบชุื่อของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะตอ้ง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


