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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต เสาร์ 
20.30 น. 
 
 

พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 
9-12 สายการบนิไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลาง
การการพาณิชย์และการบนิ โดยเท่ียวบนิท่ี TG920 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ 
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิท ธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบททิเิซ่ - อุทยานป่าด า อาทติย์ 
06.00 น. ถงึสนามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน ี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้วน าท่านเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบร์ิก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 
เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ อดีตเมืองศนูย์กลาง
การศกึษาที่ส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั     ไฮเดลเบร์ิก ซึง่เป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มี
นกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ น าท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบร์ิก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่ น า้
เน็กคาร์ ซึง่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้าง
ด้วยหินทรายสแีดงซึง่มีอายกุว่า 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

(110 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่ขตอทุยานแห่งชาติป่าด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี 

ครอบคลมุอาณาเขตพืน้ท่ีกว่า 12,000 ตร.กม. น าท่านสมัผสับรรยากาศริม
ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตวัอยู่ ณ ใจกลางอทุยาน
แห่งชาติที่หนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดัง้เดิมอีก
ทัง้ยงัเป็นถิ่นก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแห่งนี ้

(219 ก.ม.) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เนนขาาหนข   ไสกกรอกเยอรนัน Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hofgut-

sternen.bestwestern.de 
วันที่ 3 ทะเลสาบททิเิซ่ - หนข่บกานชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น จนัทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.30 น. น าท่านเดินทางเลาะเลยีบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยุโรป และกิน
อาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้แก่เยอรมนั ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 
จากนัน้เข้าสูเ่ส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทาง
ท่องเท่ียวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟืสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก 
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า
และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ ชมเมอืงที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั 
ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(285 ก.ม.) 

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/


 

EUR09_BAVARIA-TIROL 9 DAYS (Jan-Apr, 2017)_29-12-2016                                               3/9 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านออกเดินทางสูห่มู่บ้านชวานสเกา เป็นท่ีตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอย

ชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล และน าไป
เป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บนัทกึภาพสวย
ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์
ลคุวิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อนัได้แก่นอย
ชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ ่  ให้เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย 
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน า้แข็ง
ล้อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวที่งดงาม
ที่สดุของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จงัค์ 
เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ 
เข้าสูภ่ายในตวัปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วย
ภาพเขียนเกี่ยวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน,ห้องท้องพระโรง,ห้องบรรทม 
ล้วนแต่งดงามจนยากท่ีจะพรรณนา (ม ีAudio ภาษาไทยบรรยาย)  

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.luitpoldpark-hotel.de  

วันที่ 4 ฟุสเซ่น - การ์นิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเาาชุกสปิตเซ่ - อินสบรขค อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.00 น. จากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จดุหมายปลายทางของ

นกัสกี จากนัน้น าท่านขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ซึง่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี 
ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจดุ
ชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดบัน า้ทะเล ที่ท าให้
เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงาม
กว้างไกลไปถงึ 4 ประเทศด้วยกนั คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาล ี และ
สวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกนัอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค์ (Wank) ซึง่ล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนกัเดินทาง  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเาา Local 
บา่ย หลงัอาหารออกเดินทางสูอ่ินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดน

ออสเตรียนแอลป์ น าท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ได้รับการกลา่วขานว่างดงาม
เมืองหนึง่ในเทือกเขาแอลป์ แม้แต่ราชส านกัของราชวงศ์ฮปัสบรูก์ที่ยิ่งใหญ่ยงัคง
สร้างที่พ านกัไว้เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ที่
สร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบัเฮลบลงิเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึ
สมยัโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 ท าให้ดู
โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต่ค.ศ.ที่ 16 
เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ท่ีสดุของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับอะคนัตกุะจากต่างแดน
มาแล้วอย่างมากมาย ฮอฟบรูก์ (Hofburg) พระราชวงัที่ราชส านกัใช้แปร
พระราชฐานในช่วงฤดหูนาว และบนัทกึภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุของออสเตรีย ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ถกูสร้างขึน้ในค.ศ.1563 
ตามพระประสงค์ของจกัรพรรดิแมกซิมิเลีย่นท่ี 1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะ 
(Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไปด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์  

(90 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  www.grauer-baer.at  
วันที่ 5 วัตเท่น - คริสตลัเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเดกน - เที่ยวชนเหนืองเกลือ - พุธ 

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
http://www.grauer-baer.at/
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ทะเลสาบเซนต์วขลฟ์กัง 
07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองวตัเท่น น าท่านเข้าชมคริสตลัเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคิดสะท้อน

ถงึความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ผนงัคริสตลัที่ทอดยาวจะน าท่านเข้าสู่
ห้องจดัแสดงคริสตลัเวิลด์ จดุเร่ิมต้นการเข้าสูห้่องสมบติัยกัษ์ และห้องบทกวีใน
อากาศ เมือ่เดินข้ามสะพานไปยงัห้องการเปลีย่นแปรรูปลกัษณ์ และห้องเครือข่าย
โลก ผ่านมิติเข้าสูป่่าคริสตลั ล้วนแต่ออกแบบโดยศิลปินท่ีมีชื่อเสยีงในยคุนีค้วรค่า
แก่การเข้าชม เชิญท่านเลอืกซือ้เคร่ืองแก้วเจียระไนชัน้ดีของ Swarovski ที่มี
ชื่อเสยีงที่สดุในออสเตรียและได้รับการยกย่องไปทัว่โลก จากนัน้น าท่านเดินทาง
ต่อสูเ่มืองเบร์ิชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ท่ีสดุที่
นกัท่องเท่ียวนิยมใช้ เลาะเลยีบเทือกเขาแอลป์ ถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศนูย์กลางทาง
การค้าและการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปด้วยศิลปะการ
สร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(18.30 ก.ม.) 

 
(180 ก.ม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลอืเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมือง

เกลอืเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทัว่ไป เนื่องจากเกลอืมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็น
ทองค าขาว  แต่ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเที่ยวได้เข้าเท่ียวชมภายในที่ยงัคง
รักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ แต่ต้องสวมชดุคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ น าท่านนัง่
รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้
ภเูขาที่งดงามด้วยแสงเสยีง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใต้อณุหภมู ิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมี
ทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scalaria.com 
วันที่ 6 เซนต์วขลฟ์กัง - หนข่บกานฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนนิราเบล - บาดไรเค่น

ฮาล 
พฤหสับด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

เดินเที่ยวชมเมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่า
เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
แล้วเดินทางต่อสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ที่มีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กังเป็นเสน่ห์อนั
น่าติดตรึง จากนัน้ออกเดินทางต่อสูเ่มืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชือ่เสยีงจากการใช้
สถานท่ีต่างๆของเมืองในการถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิว
สคิ” เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเ้ป็นปีที่ชาว
ออสเตรียนเฉลมิฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ที่ตัง้อยู่
สองฝ่ังของแม่น า้ซาลซ่า 

(37 ก.ม.) 

 
(72 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าท่านเข้าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ที่ตกแต่งพนัธุ์ไม้หลากหลาย

สสีนั ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เด่นตระหง่านอยู่บนเนิน
เขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้าง
ผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย น าท่านไปชมมหาวิหารประจ าเมอืงมหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึน้จากความร ่ารวยที่เกิดจากการท าเหมืองเกลอื บน

 

http://www.scalaria.com/
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ถนนเกรไทรเด้ที่มีชื่อเสยีงประดบัประดาได้ด้วยปา้ยบอกชื่อร้านค้า เอกลกัษณ์อนั
โดดเด่นของที่น่ี แล้วออกเดินทางสูเ่มืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็น
เมืองแห่งบอ่เกลอื บอ่น า้พรุ้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษาบ าบดัสขุภาพ และ
แหลง่ท่องเท่ียวพกัผ่อนของชาวยโุรป  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.amber-hotels.de  

วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคินเซ - นิวนิค ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินสูห่มู่บ้านปรีน ซึง่เป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่ที่สดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือ

ทะเลสาบบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิค
และซาล์สบวร์ก  น าท่านลอ่งเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึง่ตัง้อยู่
กลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลดุ
วิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลยีนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหรา
อลงัการกว่าด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ น าท่านเที่ยวชมห้องภายใน
พระราชวงัแฮเรนคีมเซ่ ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และ
ห้องกระจก ที่ประดบัตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากส ี แต่น่า
เสยีดายที่ปราสาทแห่งนีย้งัสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกที่ 2 สิน้พระ
ชมน์ไปก่อน 

(56 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ซึง่ถือได้ว่าเป็นประตขูองยโุรป เมืองมิวนิค 

หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบา
วาเรียอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้น
ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลยีน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็น
ถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง
เก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
ที่มาเยือน 

(132 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกับาาหนขเยอรนันตกนต ารับแทก Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

วันที่ 8 เที่ยวชนเนืองนิวนิค - จตุัรัสนาเรียน - เดนิทางกลับสข่กรุงเทพฯ เสาร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ทีม่ีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมือง

หลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิท
เทลสบาค และพฒันาเมืองให้มีความส าคญัที่สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็น
แหลง่ผลติเบยีร์ ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW น าท่านบนัทกึภาพกบั
พระราชวงันิมเฟนเบร์ิกหรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูป
โดมหวัหอม, ประตชูยั, ย่านมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละคร
โอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

 

10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบนินครมิวนิค เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

(38 ก.ม.) 

http://www.amber-hotels.de/
http://www.marriott.com/
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14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG925  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ที่นกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

PERIOD Tour Fare 
ADL 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

21-29 ม.ค. 2560 

88,000.- 79,000.- 71,000.- 12,000.- 9,000.- -26,000.- 
-19,000.- 

28 ม.ค.-5 ก.พ. 2560 
4-12 ก.พ. 2560 
11-19 ก.พ. 2560 
18-26 ก.พ. 2560 

25 ก.พ.-5 มี.ค. 2560 
4-12 มี.ค. 2560 

*10-18 มี.ค. 2560*upsize down 
18-26 มี.ค. 2560 

25 มี.ค.-2 เม.ย. 2560 92,000.- 83,000.- 74,000.- 12,500.- 9,500.- -26,000.- 
-19,000.- 

9-17 เน.ย. 2560 99,000.- 89,000.- 79,000.- 13,000.- 9,500.- -32,000.- 
-23,000.- 

22-30 เม.ย. 2560 92,000.- 83,000.- 74,000.- 12,500.- 9,500.- -26,000.- 
-19,000.- 29 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิแล้ว ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมปราสาทไฮเดลเบร์ิก / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / คา่เข้าคริสตลัเวิล์ด / คา่เข้า

ชมเหมืองเกลือ / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่่านมี

ขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 
บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ

และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 

กิโลกรัม  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ
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เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่านรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วน
ท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14-1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของ
ตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุตัวีิซ่า
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ
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คา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้เดนิทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  หกองพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 หกองพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 หกองพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 หกองพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หกองพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่าย
เพิม่เติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐาน
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ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบุหร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนาอวีซ่าประเทศเยอรนัน  ใชกเวลาย่ืนประนาณ 10 วันท าการ 

(ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า (ในกรณีท่ีท่านไมเ่คยมีวีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือ, อเมริกา
, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ท่านจะต้องมาย่ืนวีซ่าด้วยตนเองท่ีสถานทตู) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาตดิตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทาง
และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บดิา, มารดา จะต้อง

ไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก



 

EUR09_BAVARIA-TIROL 9 DAYS (Jan-Apr, 2017)_29-12-2016                                               10/9 

การขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 

ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
 


