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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
 

 

20.30 น. 
 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 
สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการ

การพาณิชยแ์ละการบิน โดยเท่ียวบินท่ี TG920 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ 
และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจง้ให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 

 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ – อุทยานป่าด า 
 

 

06.00 น. ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 8 
เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ าเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลาง
การศึกษาท่ีส าคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท าให้มีนกัท่องเท่ียว
นบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งน้ี น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก 
(Heidelberg Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นววิ
ทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา่ 900 
ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 

(79 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

13.00 น. ออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าด า(Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุม
อาณาเขตพ้ืนท่ีกว่า 12,000 ตร.กม. น าท่านสัมผสับรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ 
ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตวัอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติท่ีหนาแน่นไปดว้ย
ตน้สนวิถีของชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดั้งเดิมอีกทั้งยงัเป็นถิ่นก าเนิดการท า
นาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งน้ี ชมความสวยงามของทะเลสาบ โอมลอ้มดว้ยป่าสน
ท่ามกลางอากาศอนัแสนบริสุทธ์ 
 

(219 ก.ม.) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เนนขาาหนข   ไสกกรอกเยอรนัน 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 
 

www.hofgut-
sternen.bestwestern.de 

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
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วันที่ 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - หนข่บก านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์นิช พาร์เท่น
เคียร์เช่น 
 

จันทร์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 
 

Buffet 

08.30 น. น าท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบ
เดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยุโรป ครอบคลุมอาณาเขต
พรมแดน 3 ประเทศไดแ้ก่เยอรมนั ออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด ์เขา้สู่เส้นทางสายโร
แมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดโดยส้ินสุดท่ีฟื
สเซ่น เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนั ท่ี
ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะ
น่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 

(238 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

14.00 น. ออกเดินทางสู่หมู่บา้นชวานสเกา เป็นท่ีตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 
ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่ราชาการ์ตูนวอลทดิ์สนียย์งัหลงใหล และน าไปเป็นตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์กษตัริยล์ุควคิท่ี2 ทรงมีพระประสงค์
ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ียิ่งใหญ่อนัไดแ้ก่นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮ
เรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอนัล ้ าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวั
ปราสาทท่ีโดดเด่น และมีทะเลสาบและธารน ้ าแข็งลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย (ปิด
ใหบ้ริการตลอดฤดูหนาว) ซ่ึงพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุด
ของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จงัค์ เป็น
ผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เขา้สู่
ภายในตวัปราสาทเพ่ือชมความสวยท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างอลงัการ ดว้ยภาพเขียน
เก่ียวกบัเร่ืองราวอุปรากรและห้องทรงงาน,ห้องทอ้งพระโรง,ห้องบรรทม ลว้นแต่
งดงามจนยากท่ีจะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนั้นน าคณะเดินทางสู่
เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จุดหมายปลายทางของนกัสกี 
 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 
Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ATLAS GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.atlas-grandhotel.com 

วันที่ 4 การ์นิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเาาชุกสปิตเซ่ - อินสบรขค  
07.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 

 
Buffet 

08.00 น. น าท่านข้ึนสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่าน
จะไดช้มววิทะเลสาบท่ีอยู่เบ้ืองล่าง เก็บภาพประทบัใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียว
ไดท้ั้งปี เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนั 
คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวสิเซอร์แลนด ์โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนัอกี 3 ยอด 
คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค์ (Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็น
สวรรคข์องนกัเดินทาง  
 
 

 
 

(59 ก.ม.) 

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเาา 
 

Local 

บ่าย เดินทางสู่อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล เจา้ของดินแดนออสเตรียนแอลป์ 
เท่ียวชมเมือง ท่ีไดรั้บการกล่าวขานว่างดงามเมืองหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของ
เมืองอยู่ ท่ี อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้างข้ึนด้วยความประณีต
ละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจ
กบัเฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus) ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโค
โคเขา้ไปในศตวรรษท่ี 18 ท าให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งข้ึน โรงแรมโกลเดนเนอร์
แอดเลอร์ สร้างตั้งแต่ค.ศ.ท่ี 16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใช้
ตอ้นรับอะคนัตุกะจากต่างแดนมาแลว้อย่างมากมาย ฮอฟบูรก์ (Hofburg) พระราชวงัท่ี
ราชส านกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว ฮอฟเกอเค่ (Hofkirche) ท่ีถูกสร้างข้ึน
ในค.ศ.1563 ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนท่ี 1 ตรงข้ามเป็น
สวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มร่ืนและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ  
 

(63 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.grauer-baer.at 
 

วันที่ 5 วัตเท่น – คริสตัลเวิล์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนนิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วขลฟ์กัง  
07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 

 
Buffet 

08.30 น. เดินทางสู่เมืองวตัเท่น น าท่านเขา้ชมคริสตลัเวลิด ์อนัเกิดจากแนวคิดสะทอ้นถึงความ
ยิ่งใหญ่ งดงาม และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวิลด์ของสวารอฟ
สกีไดเ้ปิดโฉมมหศัจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่ ห้องอศัจรรย์มีการปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประกายสุกใส โดยท่ีหา้หอ้งไดรั้บการออกแบบใหม่หมด พร้อมทั้งขยายพ้ืนท่ีไป
ดา้นนอกใหค้รอบคลุมสวนสวย อนัมีบริเวณกวา้งขวางท่ีแสนอบอุ่นดว้ยประกายแวว
วาวของคริสตลั เชิญปล่อยใจของคุณให้เคลิบเคลิ้มไปกบัแสงระยิบระยบัจากเมฆ
คริสตลั และสนุกสนานกบัประสบการณ์การเล่นและการปีนป่ายท่ีกระตุน้ทุกประสาท
สัมผ ัสภายในพ้ืนท่ีระดับต่าง ๆ ของหอคอยแสนสนุก ภายในร้าน Swarovski 
Kristallwelten Store ท่ีกวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยบั คุณจะไดพ้บกลุ่ม
ผลิตภณัฑค์รบทุกชนิด ตั้งแต่อญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก 
และ SWAROVSKI OPTIK 
 

(17 ก.ม.) 
 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีต่างๆของเมือง
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองท่ีแสนโรแมนติก ท่ี
มีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย ในปีน้ีเป็นปีท่ีชาวออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 
250 ปีของคีตกวเีอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษท่ี์ตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น ้าซาลซ่า 
 

(170 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย น าท่านเขา้ชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแต่งพนัธ์ุไมห้ลากหลาย
สีสัน ขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา 
แลว้ผ่านไปชมบา้นเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ีสร้างผลงาน
ทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย  น าท่านไปชมมหาวิหารประจ าเมืองมหาวิหารแห่ง
ซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างข้ึนจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ บนถนนเกร

 

 

http://www.grauer-baer.at/
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ไทรเดท่ี้มีช่ือเสียงประดบัประดาไดด้ว้ยป้ายบอกช่ือร้านคา้ เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของ
ท่ีน่ี  
 
 
 
 
 

 ต่อจากนั้นเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์ซมัเมอกูทท่ีมีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนั
น่าติดตรึง 
 

(48 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SCALARIA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 

www.scalaria.com 

วันที่ 6 เซนต์วขลฟ์กัง - หนข่บกานฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเดกน - เที่ยวชนเหนือง
เกลือ  
 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 
 

Buffet 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดิน
เท่ียวชมเมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบั
ภาพวาด เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย 
และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเท่ียวชม
เมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน เดินทางต่อสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น 
เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้ เลาะเลียบ
เทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็นศูนย์กลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและ
สินแร่ เมืองเก่าแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(38 ก.ม.) 
 
 
 
 

(74 ก.ม.) 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัโบราณเหมืองเกลือ
เป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบุคคลทัว่ไปเน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาวแต่
ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายในท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไวทุ้ก
ประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไวใ้ห ้น าท่านนัง่รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 
เมตร ไปยงัถ  ้ าเกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง 
บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส 
แลว้ออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อ
น ้าพุร้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษาบ าบดัสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนของ
ชาวยุโรป  
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

http://www.scalaria.com/
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 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL  หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
 

www.amber-hotels.de 

วันที่ 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคินเซ – นิวนิค 
 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 
 

Buffet 

08.30 น. เดินสู่หมู่บา้นปรีน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบ    บา
วาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหวา่งเมืองมิวนิคและซาลส์บวร์ก  น า
ท่านล่องเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผูช้าย ซ่ึงตั้งอยู่กลางทะเลสาบอนัเป็น
ท่ีตั้งของปราสาทช่ือกอ้งโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจา้ลุควกิท่ี 2 โดยมีพระประสงค์
ใหส้ร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ใหห้รูหราอลงัการกว่าด้วยเทคโนโลยีอนั
ทนัสมยัในยุคนั้น น าท่านเท่ียวชมหอ้งภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ่ ห้องฑูตานุทูต, 
หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ท่ีประดบัตกแต่งอย่างสง่างาม
ด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ดว้ยพระเจา้ลุควกิท่ี 2 ส้ินพระชมน์ไปก่อน 
 

(56 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซ่ึงถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค 
หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่าง อีกทั้งยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย
อีกด้วย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เร่ิมจากพระราชวงัเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz 
München) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1385 เป็นวงัใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และมีขนาดใหญ่
มากท่ีสุดของประเทศเยอรมนั เคยเป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษตัริย์แห่งแควน้
บาเยิร์นมากวา่ 500 ปี เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี เป็นท่ีตั้งร้านขาย
ของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมา
เดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตุัรัสมา
เรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุ๊กตาเตน้ร า ท่ีประดบัอยู่บน
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั ไดรั้บความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 
 

(87 ก.ม.)  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับาาหนขเยอรนันตกนต ารับแทก 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MARRIOTT MUNICH CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 
 

www.marriott.com 

วันที่ 8 เที่ยวชนเนืองนิวนิค - พระราชวังนินเฟนบขร์ก – เดินทางกลับสข่กรุงเทพฯ 
 

 

08.00 น. รับประทานอาหารเชกาที่โรงแรน 
 

Buffet 

09.00 น. น าท่านสู่พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) เป็นท่ีพ านกัฤดูร้อนของ
ราชวงศ์กษตัริย์แห่งบาวาเรีย หลงัจากสงครามสเปนได้มีการเปลี่ยนยุคสมยัของ
กษตัริยพ์ระราชวงัแห่งน้ีก็ถูกขยาย ต่อเติม และออกแบบตกแต่งใหม่ ในปี ค.ศ. 1745 

 

http://www.amber-hotels.de/
http://www.marriott.com/
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 เป็นสไตลแ์บบบาร็อก “เมืองในอุดมคติ”สร้างข้ึนเพ่ือรองรับราชวงศ์และเหล่าขนุนาง 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค เพ่ือเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 
 
 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925 
 

 

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
06.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  
 
(หมายเหตุ  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้  
โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บเป็นหลกัฯ)  
 
PERIOD Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563 
89,000.- 81,000.- 79,000.- 12,600.- 9,800.- -27,000.- 

-21,000.- 
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. – 3 พ.ค. 2563 

91,000.- 82,000.- 73,000.- 12,600.- 9,800.- -27,000.- 
-21,000.- 

2-10 พ.ค. 2563 
9-17 พ.ค. 2563 
16-24 พ.ค. 2563 
23-31 พ.ค. 2563 
6-14 มิ.ย. 2563 
13-21 มิ.ย. 2563 
20-28 มิ.ย. 2563 

27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563 
 

ค่าทัวร์รวน : 
 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 นกราคน 2563 

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าข้ึนยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้คริสตลัเวิลด์ / ค่าเขา้

ชมเหมืองเกลือ / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
 โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีท่ีท่านมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือความเหมาะสม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ือง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
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 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 
 

ค่าทัวร์ไน่รวน : 
 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

การจองทัวร์ (How to make your reservation)  
 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จักและ

เช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์
และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง  ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวนัทีก่  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษัทฯาอสงวนสิทธิ์ในการไน่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรนไน่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบั
ผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลกิการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไน่นกอยกว่าสานสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ใหกคนื 100% าองเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไน่นกอยกว่าสิบหกาวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ใหกคนื 50% าองเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบนกอยกว่าสิบหกาวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไน่ตกองคนืเงินค่าบริการ 
 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
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    2.3 ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่
ฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

การสะสนไนล์าองสายการบิน (Mileage Claim) 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรนเนียนประกนัภัยและค่าธรรนเนียนน า้นนัเช้ือเพลงิาองสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 28 นีนาคน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็น

ค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรนและหกองพกั (Hotel Accommodation) 
 
  หกองพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 หกองพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 หกองพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 

ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 หกองพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หกองพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยู่กบัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เากาชน (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ 

หรือ ปิดโดยมิไดแ้จ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบ
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ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้
เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สันภาระและค่าพนักงานยกสันภาระ (Porter) 
 
 
 
 
 

 ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

 
การสขบบุหร่ี (Smoking Area) 
 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่ชดัเจนใน

เร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยื่นาอวซ่ีาประเทศเยอรนัน  ใชก เวลายื่นประนาณ 10 วนัท าการ 
(ในการยืน่ค ารกองาอวซ่ีา าอควานกรุณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทขตเยอรนนัเพือ่ท าการสแกนลายนิวนอืดกวยตนเอง) 
 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้หรือ , อเมริกา, 
แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะตอ้งมายืน่วีซ่าดว้ยตนเองท่ีสถานทูต) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป / 
**กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 

 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสูติบตัร 
ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน  
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พร้อมวตัถุประสงค ์  
 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้

ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่ าใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท้ี่ออกค่าใชจ่้ายให ้***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เดก็อายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเ ดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 
 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินนดัจ าแลกว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดกยอนรับในากอตกลง 
และเงือ่นไาทีบ่ริษัทฯ ไดกระบุไวกากางตกนทุกประการ 

 


