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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต  
20.30 น. 
 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 
9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน  

23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลาง
การการพาณิชย์และการบิน โดยเท่ียวบินท่ี TG920 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบร์ิก - ทะเลสาบททิเิซ่ - อุทยานป่าด า  
06.00 น. ถงึสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้วน าท่านเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 
เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลาง
การศึกษาท่ีส าคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่ งแรกของเยอรมัน  ด้วยความสวยงามของเมืองนี ท้ าให้                    
มีนักท่องเท่ียวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี  ้น าท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็ก
คาร์ ซึง่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วย
หินทรายสีแดงซึง่มีอายกุวา่ 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

(79 ก.ม.) 

 

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

ครอบคลุมอาณาเขตพืน้ท่ีกว่า 12,000 ตร.กม. น าท่านสัมผัสบรรยากาศริม
ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่  ณ ใจกลางอุทยาน
แห่งชาติท่ีหนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดัง้เดิมอีก
ทัง้ยังเป็นถ่ินก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี ้ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบ โอมล้อมด้วยป่าสนท่ามกลางอากาศอนัแสนบริสทุธ์ 

(219 ก.ม.) 

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

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hofgut-

sternen.bestwestern.de 
วันที่ 3 ทะเลสาบททิเิซ่ - หนข่บกานชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์นิช 

พาร์เท่นเคียร์เช่น 
จันทร์ 

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

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของยุโรป 
ครอบคลุมอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้แก่ เยอรมัน  ออสเตรีย และ
สวิตเซอร์แลนด์ เข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) 
เส้นทางท่องเท่ียวท่ีโด่งดังท่ีสุดโดยสิน้สุดท่ีฟืสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโร
แมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมัน ท่ีใช้เมืองนี เ้ป็นจุดแวะพักขน
ถ่ายสินค้าและซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, 

(238 ก.ม.) 

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
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โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. ออกเดินทางสูห่มู่บ้านชวานสเกา เป็นท่ีตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานส

ไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล และน าไปเป็น
ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ กษัตริย์ลุควิคท่ี2 
ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ีย่ิงใหญ่อนัได้แก่นอยชวานสไตน์, 
ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย  ชมวิว
ทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน า้แข็ง
ล้อมรอบจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการตลอดฤดูหนาว) ซึ่งพาดผ่านโตรกผา
พอลเล็ท เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร 
ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือน
ฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้าสู่ภายในตัวปราสาทเพ่ือชมความสวยท่ี
ได้รับการตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้อง
ทรงงาน,ห้องท้องพระโรง,ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากท่ีจะพรรณนา (มี 
Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนัน้น าคณะเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์
เช่น จดุหมายปลายทางของนกัสกี 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ATLAS GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.atlas-grandhotel.com  
วันที่ 4 การ์นิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเาาชุกสปิตเซ่ - อนิสบรขค  
07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.00 น. น าท่านขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ระหว่างทาง

ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมวิวบนยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดบัน า้ทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม
การท่องเท่ียวได้ทัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 
ประเทศด้วยกนั คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขา
ท่ีอยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
วงัค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทาง  

 

 
(59 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเาา Local 
บ่าย เดินทางสู่อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ 

เท่ียวชมเมือง ท่ีได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์
ของเมืองอยู่ท่ี อาคารหลังคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้างขึน้ด้วยความ
ประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมือง ประทบัใจกบัเฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตกึสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการ
เพ่ิมศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 ท าให้ดูโดดเด่นและหรูหราย่ิงขึน้ 
โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร้างตัง้แต่ค.ศ.ท่ี 16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
เมืองและยงัเคยใช้ต้อนรับอะคนัตกุะจากตา่งแดนมาแล้วอย่างมากมาย ฮอฟบรูก์ 
(Hofburg) พระราชวงัท่ีราชส านกัใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดหูนาว ฮอฟเกอเค ่
(Hofkirche) ท่ีถูกสร้างขึน้ในค.ศ.1563 ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิ
เลี่ยนท่ี 1 ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะ (Hofgarten) ให้ความร่มร่ืนและงดงามไป
ด้วยไม้ดอกนานาพนัธุ์  

(63 ก.ม.) 

 

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

 

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
http://www.grauer-baer.at/
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วันที่ 5 วัตเท่น – คริสตัลเวล์ิด - ซาลส์บวร์ก - สวนนิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วขลฟ์
กัง 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่เมืองวตัเท่น น าท่านเข้าชมคริสตลัเวิลด์ อนัเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึง

ความย่ิงใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวิลด์ของ
สวารอฟสกีได้เปิดโฉมมหัศจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่ ห้องอัศจรรย์มีการ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประกายสกุใส โดยท่ีห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด พร้อม
ทัง้ขยายพืน้ท่ีไปด้านนอกให้ครอบคลุมสวนสวย อันมีบริเวณกว้างขวางท่ีแสน
อบอุ่นด้วยประกายแวววาวของคริสตลั เชิญปลอ่ยใจของคณุให้เคลิบเคลิม้ไปกบั
แสงระยิบระยบัจากเมฆคริสตลั และสนุกสนานกับประสบการณ์การเล่นและการ
ปีนป่ายท่ีกระตุ้นทกุประสาทสมัผสัภายในพืน้ท่ีระดบัต่าง ๆ ของหอคอยแสนสนุก 
ภายในร้าน Swarovski Kristallwelten Store ท่ีกว้างขวางและเต็มไปด้วยความ
ระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตัง้แต่อัญมณีและ
เคร่ืองประดบั จนถงึประติมากรรมขนาดเลก็ และ SWAROVSKI OPTIK 

(17 ก.ม.) 

 

10.30 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีตา่งๆของ
เมืองในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ีแสนโร
แมนติก ท่ีมีทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเ้ป็นปีท่ีชาวออสเตรียนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังของ
แมน่ า้ซาลซา่ 

(170 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเข้าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแตง่พนัธุ์ไม้หลากหลาย

สีสนั ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตัง้เดน่ตระหง่านอยู่บนเนิน
เขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคตีกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ีสร้าง
ผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย น าท่านไปชมมหาวิหารประจ าเมืองมหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึน้จากความร ่ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ บน
ถนนเกรไทรเด้ท่ีมีช่ือเสียงประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้า เอกลกัษณ์อนั
โดดเดน่ของท่ีน่ี  

 

 

 

 ตอ่จากนัน้เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์
อนัน่าติดตรึง 

(48 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scalaria.com 
วันที่ 6 เซนต์วขลฟ์กัง - หนข่บกานฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบร์ิชเทสกาเดกน - เที่ยว

ชนเหนืองเกลือ  
 

08.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ฮัลสตทั (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี 

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บน
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่า
เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-

(38 ก.ม.) 

http://www.scalaria.com/
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Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
เดินทางต่อสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่
ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้  เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตัง้ขึน้ให้เป็น
ศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ตม็ไปด้วย
ศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน  

(74 ก.ม.) 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมือง

เกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบุคคลทั่วไปเน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้ช่ือว่าเป็น
ทองค าขาวแตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายในท่ียงัคงรักษา
สภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ น าท่านนั่งรถราง
ลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ า้เกลืออนัระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ี
งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใต้
อุณหภูมิ  12 องศาเซลเซียส แล้วออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad 
Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พุร้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา
บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเท่ียวพกัผ่อนของชาวยโุรป  

 

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

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.amber-hotels.de  

วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคนิเซ - นิวนิค  
07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
08.30 น. เดินสู่หมู่บ้านปรีน ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่ท่ีสุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบ    

บาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบ
วร์ก  น าท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ ชาย ซึ่งตัง้อยู่กลาง
ทะเลสาบอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทช่ือก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลุควิกท่ี 
2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แตใ่ห้หรูหราอลงัการ
กวา่ด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ น าท่านเท่ียวชมห้องภายในพระราชวงัแฮ
เรนคีมเซ่ ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ท่ี
ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ี
ปราสาทแห่งนีย้งัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกท่ี 2 สิน้พระชมน์ไปก่อน 

(56 ก.ม.) 

 

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

หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบา
วาเรียอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากพระราชวงัเรสซิเดนซ์ มิวนิค 
(Residenz München) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1385 เป็นวงัใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง 
และมีขนาดใหญ่มากท่ีสดุของประเทศเยอรมนั เคยเป็นท่ีประทบัและทรงงานของ
กษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากวา่ 500 ปี เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ 
ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่
ของเมืองนี ้เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรู
ระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือ
มหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะ

(87 ก.ม.) 

 

http://www.amber-hotels.de/
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ชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับาาหนขเยอรนันตกนต ารับแทก Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT MUNICH CITY CENTER HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันที่ 8 เที่ยวชนเนืองนิวนิค - พระราชวังนินเฟนบขร์ก - เดนิทางกลับสข่กรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน Buffet 
09.00 น. น าท่านสูพ่ระราชวงันิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) เป็นท่ีพ านกัฤดรู้อน

ของราชวงศ์กษัตริย์แห่งบาวาเรีย หลงัจากสงครามสเปนได้มีการเปลี่ยนยคุสมยั
ของกษัตริย์พระราชวงัแห่งนีก้็ถกูขยาย ตอ่เติม และออกแบบตกแตง่ใหม่ ในปี 
ค.ศ. 1745 เป็นสไตล์แบบบาร็อก “เมืองในอดุมคติ”สร้างขึน้เพ่ือรองรับราชวงศ์
และเหลา่ขนุนาง ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค 
เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มเีวลาให้ท่านได้ท า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อน
การเช็คอิน 

 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925  
วันที่ 9 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
06.05 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะค านงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

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 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 นีนาคน 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ

http://www.marriott.com/
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 คา่เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าคริสตลัเวิล์ด / คา่
เข้าชมเหมืองเกลอื / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 

 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่่านมี

ข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation)  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกัและ

เช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่น
ที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่ีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไน่นกอยกว่าสานสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ใหกคืน 100% าองเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไน่นกอยกว่าสิบหกาวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ใหกคืน 50% าองเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบนกอยกว่าสิบหกาวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไน่ตกองคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที่ยวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที่ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
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    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 28 นีนาคน 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  หกองพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 หกองพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 หกองพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับ

ผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 หกองพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 หกองพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนือ่งจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

 คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ
ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่น
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
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ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่มาตรฐาน

ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร  

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนาอวีซ่าประเทศเยอรนัน  ใชกเวลาย่ืนประนาณ 10 วันท าการ 

(ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ (ในกรณีที่ทา่นไมเ่คยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, อเมริกา
, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ทา่นจะต้องมายื่นวซีา่ด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า
ออกของเงินสม า่เสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จา่ยได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
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 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


