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วันที่ 1
20.30 น.
23.45 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
เสาร์
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D
9-12 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการ
เช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินแฟรงค์เฟิร์ ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลาง
การการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การ
พลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่ น ๆ ไม่สามารถ
เดิ น ทางไปยั ง จุ ด หมายตามโปรแกรมได้ หัว หน้ าทัว ร์ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย น
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ
ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทเิ ซ่ - อุทยานป่ าดํา
อาทิตย์
ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
(110 ก.ม.)
ศุลกากรแล้ วนําท่านเดินทางสูเ่ มืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8
เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริ เวณฝั่ งแม่นํ ้าเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลาง
การศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรกของเยอรมั น ด้ วยความสวยงามของเมื อ งนี ท้ ํ า ให้ มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วนั บ ล้านคนในแต่ ล ะปี ต้องมาเยื อ นเมื อ งแห่ ง นี ้ นํ า ท่ า นเข้ าชม
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้ างขึ ้นอยูบ่ นเชิงเขาเหนือแม่ นํ ้า
เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้ าง
ด้ วยหินทรายสีแดงซึง่ มีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถงั เก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติป่าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี
(219 ก.ม.)
ครอบคลุมอาณาเขตพื ้นที่กว่า 12,000 ตร.กม. นําท่านสัมผัสบรรยากาศริ ม
ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน
แห่งชาติที่หนาแน่นไปด้ วยต้ นสนวิถีของชาวเยอรมัน ยังรักษาประเพณีดั้งเดิมอีก
ทั ้งยังเป็ นถิ่นกําเนิดการทํานาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี ้
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้ กรอกเยอรมัน
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรื อ
www.hofgutเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
sternen.bestwestern.de
ทะเลสาบทิทเิ ซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์ มิช
จันทร์
พาร์ เท่ นเคียร์ เช่ น
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื อ
(285 ก.ม.)
ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของยุโรป และกิน
อาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้ แ ก่ เ ยอรมัน ออสเตรี ย และสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
จากนั้นเข้ าสู่เส้ นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้ นทาง
ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ ้นสุดที่ฟืสเซ่น เมื องสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติก
เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตั้งแต่ยคุ โรมัน ที่ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า
และซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั
ตลอดจนร้ านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

EUR09_BAVARIA-TIROL 9 DAYS (Oct ’18 - Mar ‘19)_22.05.2018

2/10

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 5

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําท่านออกเดินทางสูห่ มู่บ้านชวานสเกา เป็ นที่ตงของปราสาทแห่
ั้
งเทพนิยายนอย
ชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล และนําไป
เป็ นต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวย
ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์
ลุควิค ที่ 2 ทรงมี พ ระประสงค์ ที่จ ะสร้ างปราสาท 3 แห่งที่ ยิ่งใหญ่ อันได้ แ ก่ นอย
ชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้ เป็ นมรดกอันลํ ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรี ย
ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารนํ ้าแข็ง
ล้ อมรอบจากสะพานมาเรี ย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็ นจุดชมวิวที่งดงาม
ที่สดุ ของปราสาทที่สร้ างบนหน้ าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริ สเตียน จังค์
เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์
เข้ าสู่ภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วย
ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากรและห้ องทรงงาน,ห้ องท้ องพระโรง,ห้ องบรรทม
ล้ วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนั้นนํา
คณะเดินทางสูเ่ มืองการ์ มิช พาร์ เท่นเคียร์ เช่น จุดหมายปลายทางของนักสกี
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ATLAS GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.atlas-grandhotel.com
การ์ มิช พาร์ เท่ นเคียร์ เช่ น - ยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ - อินสบรู ค
อังคาร
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นําท่านขึ ้นสูย่ อดเขาซุกสปิ ตเซ่ ซึง่ เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี ระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมวิวทะเลสาบที่อยูเ่ บื ้องล่าง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอด
เขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับนํ ้าทะเล ที่ทําให้ เกิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวได้ ทั้งปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกลไปถึง 4
ประเทศด้ วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรี ย อิตาลี และสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมียอดเขา
ที่อยูเ่ คียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
วังค์ (Wank) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทาง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
หลังอาหารออกเดินทางสู่อินสบรู ค เมืองหลวงแห่งแคว้ นทีโรล เจ้ าของดินแดน
ออสเตรี ยนแอลป์ นําท่านเที่ยวชมเมืองอินสบรู ค ที่ได้ รับการกล่าวขานว่างดงาม
เมืองหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ แม้ แต่ราชสํานักของราชวงศ์ฮปั สบูรก์ที่ยิ่งใหญ่ยงั คง
สร้ างที่พํานักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคารหลังคาทองคํา (Goldness Dachl) ที่
สร้ างขึ น้ ด้ ว ยความประณี ต ละเอี ย ดอ่ อ น และมี อ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 500 ปี จน
กลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้ าส์ (Helblinghaus) ตึก
สมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้ าไปในศตวรรษที่ 18 ทําให้ ดู
โดดเด่นและหรู หรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ สร้ างตั้งแต่ค.ศ.ที่ 16
เป็ นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองและยังเคยใช้ ต้อนรับอะคันตุกะจากต่างแดน
มาแล้ ว อย่ า งมากมาย ฮอฟบู ร ก์ (Hofburg) พระราชวัง ที่ ร าชสํ า นั ก ใช้ แปร
พระราชฐานในช่ ว งฤดูห นาว และบัน ทึก ภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ ที่
ยิ่งใหญ่ ที่สุดของออสเตรี ย ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ที่ ถูกสร้ างขึน้ ในค.ศ.1563
ตามพระประสงค์ ของจักรพรรดิแมกซิมิ เลี่ยนที่ 1 ตรงข้ ามเป็ นสวนสาธารณะ
(Hofgarten) ให้ ความร่มรื่ นและงดงามไปด้ วยไม้ ดอกนานาพันธุ์
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL GRAUER BAR หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วัตเท่ น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์ บวร์ ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์
กัง
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Local
(90 ก.ม.)

Chinese
www.grauer-baer.at
พุธ
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07.30 น.
08.30 น.

10.30 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองวัตเท่น นําท่านเข้ าชมคริ สตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้ อน
ถึงความยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ผนังคริ สตัลที่ทอดยาวจะนําท่านเข้ าสู่
ห้ องจัดแสดงคริ สตัลเวิลด์ จุดเริ่ มต้ นการเข้ าสูห่ ้ องสมบัตยิ กั ษ์ และห้ องบทกวีใน
อากาศ เมื่อเดินข้ ามสะพานไปยังห้ องการเปลี่ยนแปรรูปลักษณ์ และห้ องเครื อข่าย
โลก ผ่านมิตเิ ข้ าสูป่ ่ าคริ สตัล ล้ วนแต่ออกแบบโดยศิลปิ นที่มีชื่อเสียงในยุคนี ้ควรค่า
แก่การเข้ าชม เชิญท่านเลือกซื ้อเครื่ องแก้ วเจียระไนชั้นดีของ Swarovski ที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ในออสเตรี ยและได้ รับการยกย่องไปทัว่ โลก
จากนั้นนําคณะออกเดินทางต่อสูเ่ มืองซาลส์บวร์ ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้
สถานที่ตา่ งๆของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิว
สิค” เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็ นฉากสวย ในปี นี ้เป็ นปี ที่ชาว
ออสเตรี ยนเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี ของคีตกวีเอกโมสาร์ ต เมืองอนุรักษ์ ที่ตั้งอยู่
สองฝั่ งของแม่นํ ้าซาลซ่า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้ หลากหลาย
สีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนิน
เขา แล้ วผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ต” ที่สร้ าง
ผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหารประจําเมืองมหา
วิหารแห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้ างขึ ้นจากความรํ่ ารวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ บน
ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ า เอกลักษณ์อนั
โดดเด่นของที่นี่

ต่อจากนั ้นเดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูทที่มีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ นเสน่ห์
อันน่าติดตรึง
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SCALARIA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เซนต์ วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่ นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้ น - เที่ยว
ชมเหมืองเกลือ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮลั สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
เดิ น เที่ ย วชมเมื อ งที่ ตั้ง อยู่ริ ม ทะเลสาบ โอบล้ อ มด้ ว ยขุน เขาและป่ าสี เ ขี ย วขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
อัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่า
เป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย และเป็ นพื น้ ที่ มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น
แล้ วเดินทางต่อสู่ภมู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ นเสน่ห์อนั
น่าติดตรึง จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเบิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั
ไพน์โร้ ด เส้ นทางเก่าแก่ที่สดุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูก
ก่อตั้งขึ ้นให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่า
แห่งนี ้เต็มไปด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรี ยตอนบน

EUR09_BAVARIA-TIROL 9 DAYS (Oct ’18 - Mar ‘19)_22.05.2018

Buffet
(18.30 ก.ม.)

(172 ก.ม.)

Chinese

Local
www.scalaria.com
พฤหัสบดี
Buffet
(37 ก.ม.)

(72 ก.ม.)

4/10

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้ างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ ในสมัยโบราณเหมือง
เกลือเป็ นสถานที่ต้องห้ ามของบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเกลือมีคา่ จนได้ ชื่อว่าเป็ น
ทองคําขาว
แต่ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเที่ยวชมภายในที่ยงั คง
รักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ ประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรี ยมไว้ ให้ นําท่านนัง่
รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถํ ้าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้
ภูเขาที่งดงามด้ วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยูใ่ นเหมืองจริ งเมื่อ 500 ปี ก่อน
ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส แล้ วออกเดินทางสูเ่ มืองบาดไรเค่นฮาล (Bad
Reichenhall) เป็ นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนํ ้าพุร้อน สปา และเป็ นสถานที่รักษา
บําบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
บาดไรเค่ นฮาล - ปรี น - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินสูห่ มู่บ้านปรี น ซึง่ เป็ นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สดุ ริ มทะเลสาบคีมเซ หรื อ
ทะเลสาบบาวาเรี ย ตั้งอยูใ่ จกลางแคว้ นบาวาเรี ยตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิค
และซาล์สบวร์ ก นําท่านล่องเรื อไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรื อเกาะผู้ชาย ซึง่ ตั้งอยู่
กลางทะเลสาบอันเป็ นที่ตั้งของปราสาทชื่อก้ องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้ าลุด
วิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้ สร้ างเลียนแบบพระราชวังแวร์ ซายน์ แต่ให้ หรูหรา
อลังการกว่าด้ วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยในยุคนั้น
นําท่านเที่ยวชมห้ องภายใน
พระราชวังแฮเรนคีมเซ่ ห้ องฑูตานุทตู , ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องเสวย และ
ห้ องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้ วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่นา่
เสียดายที่ปราสาทแห่งนี ้ยังสร้ างไม่เสร็ จสมบูรณ์ ด้ วยพระเจ้ าลุควิกที่ 2 สิ ้นพระ
ชมน์ไปก่อน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสูน่ ครมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค
หลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบา
วาเรี ยอีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ น
ถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตั้งร้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ
เป็ นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้
กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก
จัตรุ ัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า
นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรํ า ที่ประดับอยูบ่ นอาคารเทศบาลเมือง
เก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตํารั บแท้
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรี ยน - เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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08.00 น.

เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมือง
หลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยแห่งนี ้เคยตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิท
เทลสบาค และพัฒนาเมืองให้ มีความสําคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี เป็ น
แหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบันทึกภาพกับ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูป
โดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละคร
โอเปร่า, เรสซิเด้ นท์
10.45 น.
ได้ เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่
(38 ก.ม.)
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
14.25 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
06.05 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

PERIOD
13 - 21 ต.ค. 2561
20 - 28 ต.ค. 2561
3 - 11 พ.ย. 2561
10 - 18 พ.ย. 2561
17 - 25 พ.ย. 2561
24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
1 - 9 ธ.ค. 2561
5 - 13 ม.ค. 2562
12 - 20 ม.ค. 2562
19 - 27 ม.ค. 2562
26 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562
2 - 10 ก.พ. 2562
9 - 17 ก.พ. 2562
16 - 24 ก.พ. 2562
23 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562
2 - 10 มี.ค. 2562
9 - 17 มี.ค. 2562
16 - 14 มี.ค. 2562

ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL

95,000.-

86,000.-

77,000.- 12,000.-

9,000.-

NO TKT
ADL / CHD
-31,000.-25,000.-

94,000.-

85,000.-

76,000.-

9,000.-

-29,000.-23,000.-

12,000.-

SGL
Supp

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้ าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ ้นยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ / ค่าเข้ าคริสตัลเวิล์ด / ค่าเข้ า
ชมเหมืองเกลือ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณี ทีท่ ่านมี
ข้อจํ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000
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บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรค
ประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน
ภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรํ าคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของ
ตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
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จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิ
ประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ น
ชําระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตว๋ั เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับ
ผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนันๆ
้ ปิ ดทําการ
หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้
เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว
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กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่าน
สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ชดั เจนใน
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
ั้
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ

(ในการยื่นคําร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทําการสแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่ (ในกรณีที่ทา่ นไม่เคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชงเก้ นหรื อ, อเมริกา
, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้ องมายื่นวีซา่ ด้ วยตนเองที่สถานทูต)
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป /
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
้
ตําแหน่ง, อัตรา
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
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 กรณีท่ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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