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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - นครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมนี)

พร้ อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริษัทได้ เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน วัน โดยซือตัวเครื องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองทีพัก, ร้ านอาหาร สถานทีเข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ กรณี
ทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน , การล่าช้ าของสายการบิน , การพลาด
เทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิ เสธ
การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยัง จุด หมายตามโปรแกรมได้ หัว หน้ าทัว ร์ มีสิทธิ ในการเปลียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่ าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่า ย
ต่า ง ๆ ล่ว งหน้ า แล้ ว และหากมี ค่ า ใช้ จ่ ายอื น ๆ เกิ ด ขึนนอกจากในรายการทัว ร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิงทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เทียวบินที
TG9
คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
สัมภาระแล้ ว รถโค้ ชรอรับคณะและเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก
1

นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก SHERATON FRANKFURT AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

พ.ย.
. น.
. น.

. น.
บ่าย

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไกรเซอร์ เบิร์ก - INGOLSTADT
VILLAGE - โรเซนไฮม์

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
ออกเดินทางสูเ่ มืองนูเรมเบิร์ก อดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็ นทางการของจักรวรรดิ
โรมันอันศักดิ สิทธิ แห่งชาติเยอรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง ทีมีปราสาทจักรพรรดิ
อันโดดเด่น (Kaiserburg) ปราสาทในเทพนิยายทีสร้ างขึนบนเขาสามารถมองเห็น
วิว องศา ท่ามกลางป่ าสนถูกปกคลุมด้ วยหิมะสวยงามมาก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping
เปิ ดให้ บริการนักท่องเทียวตังแต่ปี
แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ชนนํ
ั ากว่า
ร้ านค้ า อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ งตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางสูเ่ มืองโรเซนไฮม์

.00 น.

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก TRYP by WYNDHAM ROSENHEIM HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

พ.ย.

โรเซนไฮม์ - ปรี น - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์ เด้ น - บาด
ไรนเค่ นฮาล

. น.
. น.

3. น.
4. น.

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
เดินทางสูเ่ มืองปรีน เมืองท่องเทียวทีสําคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นังเรือ
ข้ ามสูเ่ กาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็ นทีตังของพระราชวังหลวงทีมีชือเรียกเดียวกัน และถูก
สร้ างขึนเพือให้ เป็ นพระราชวังทีงดงามทีสุดในโลก
โดยมีต้นแบบมาจาก
พระราชวังแวร์ ซายน์ในประเทศฝรังเศส กษัตริย์ลคุ วิกที แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงิน
ทองเพือให้ พระราชวังแห่งนีงามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้ อมด้ วยความ
ร่มรืนของป่ าไม้ นานาพันธ์ และเชือมด้ วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้ างด้ วยสนามหญ้ า
สวนสวยและนําพุแบบฝรังเศส ทําให้ ดงู ามสง่ายิงขึน นําท่านเข้ าชมพระราชวังที
ได้ รับการขนานนามให้ เป็ น พระราชวังแวร์ ซายน์แห่งบาวาเรียน เป็ นทีน่าเสียดายที
พระราชวังแห่งนียังสร้ างไม่เสร็จสมบูรณ์
ศิลปะการตกแต่งล้ วนอลังการจาก
ช่างฝี มือในยุคนัน ทีท่านจะได้ เห็นจาก ห้ องว่าราชการ, ห้ องบรรทม, ห้ องฉลอง
พระองค์และทีโดดเด่นทีสุดคือ ห้ องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบใน
สไตล์เฟรนช์ โรโคโค สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค ซึงถือได้ ว่าเป็ นประตูของ
ยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์ เด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอัลไพน์โร้ ด ใน เส้ นทางแสน
สวย และยังเป็ นเส้ นทางเก่าแก่ทีสุดทีนักท่องเทียวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์
เมืองนีถูกก่อตังขึนให้ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า และการสํารวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้ วยลายปูนสไตล์
สตัดโก้
และในอดีตเคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้
จากนันเดินทางสูเ่ มืองบาด ไรนเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เมืองท่องเทียวทีชาว
ยุโรปนิยมมาพักผ่อน ทีนีมีช่อเสียง ว่าเป็ นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนําพุร้อน สปา และ
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ยังเป็ นสถานทีรักษาบําบัดสุขภาพอีกด้ วย
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

บาด ไรนเค่ นฮาล - เทียวชมเหมืองเกลือ - โอเบอรามาเกา - การ์ มิช
พาร์ เท่ น เคียร์ เช่ น

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําเทียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้ างตังแต่ ค.ศ. 1517 ซึงในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็ น
สถานทีต้ องห้ ามของบุคคลทัวไป เนืองจากเกลือมีค่าจนได้ ชือว่าเป็ นทองคําขาว แต่
ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเทียวได้ เข้ าเทียวชมภายในทียังคงรักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ
ประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานทีมีเตรี ยมไว้ ให้ นําท่านนังรถรางลอดอุโมงค์ ยาว 700
เมตร ไปยังถําเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ ภูเขาทีงดงามด้ วยแสงเสียง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมือ 500 ปี ก่อน ภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 12 องศา
เซลเซียส จากนันเดินทางสูภ่ ูมิภาคซาลส์ซมั เมอกูททีมีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ น
เสน่ห์อนั น่าติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
ออกเดินทางสูเ่ มืองการ์ มิช พาร์ เท่น เคียร์ เช่น ระหว่างทางผ่านเมืองโอเบอรามาเกา
เมืองเล็กๆทีแสนจะน่ารัก อาคารบ้ านเรือนล้ วนประดับไปด้ วยภาพเขียนสีเกียวกับ
คริ สต์ศาสนา ร้ านรวงล้ วนแต่จําหน่ายของทีระลึกสําหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคย
ได้ รับภัยพิบตั ิจากโรคร้ าย แล้ วเดินทางต่อสู่ เมืองการ์ มิชพาร์ เท่น เคียร์ เช่น
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

การ์ มิชพาร์ เท่ น เคียร์ เช่ น - ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุส
เซ่ น

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําคณะขึนสูย่ อดเขาซุกสปิ ตเซ่ ซึงเป็ นยอดเขาทีสูงทีสุดในเยอรมนี ระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมวิวทะเลสาบทีอยู่เบืองล่าง จากนันคณะเดินทางขึนสู่ ยอดเขาซุกสปิ ต
เซ่ เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาทีสูงทีสุดในเยอรมนีคือ ,
ฟุต
เหนือระดับนําทะเล ทีทําให้ เกิดกิจกรรมการท่องเทียวได้ ทงปี
ั คือ สกีในฤดูหนาวและ
เดินเขาในฤดูร้อน เมือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกลไปถึง
ประเทศด้ วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมียอดเขาทีอยู่
เคียงกันอีก ยอดคือ แอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์
(Wank) ซึงล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทงสิ
ั น นิทรรศการศิลปะบน
ทีสูงทีสุด และซุกสปิ ตซ์ปลาต ธารนําแข็งสายเดียวของเยอรมนีทียามหิมะตกหนา
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถนุ ายน กลายเป็ นเส้ นทางสกีให้ เลือกเล่นหลายระดับ

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local
นําคณะออกเดินทางสูเ่ มืองฟุสเซ่น เส้ นทางท่องเทียวอันดับ ทีได้ รับการยกย่องว่า
สวยงามทีสุดในยุโรป
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก HOTEL HIRSCH FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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ฟุสเซ่ น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา อันเป็ นทีตังของ ปราสาทแห่งเทพนิยาย
นอยชวานสไตน์ ขึนสูป่ ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยทีแม้ แต่ราชาการ์ ตนู
วอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นําไปเป็ นปราสาทเจ้ าหญิ งนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ชมบรรยากาศของหมู่บ้านทีรายล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที
มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์ลคุ วิค
ที 2 ทรงมีพระประสงค์ทีจะสร้ างปราสาท 3 แห่ง อันได้ แก่ นอยชวานสไตน์ , ลินเดอ
ฮอฟและแฮเรนคิมเซ่ ให้ เป็ นมรดกอันลําค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพาน
มาเรีย (การเปิ ดให้ เข้ าชมขึนอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึงพาดผ่านโตรกผา
พอลเล็ท เป็ นจุดชมวิวทีงดงามทีสุดของปราสาททีสร้ างบนหน้ าผาสูง 200 เมตร ใน
ปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึงเป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้ เหมือน
ฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้ าสูภ่ ายในตัวปราสาท เพือชมความสวยที
ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วยภาพเขียนเกียวกับเรืองราวอุปรากรและห้ องทรง
งาน, ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากทีจะพรรณนา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
หลังอาหาร
นําคณะเดินทางกลับสูม่ ิวนิค
เมืองทีมีความหลากหลายด้ วย
สถาปั ตยกรรมทีแตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรียแห่งนีเคยตกอยู่ภายใต้ การ
ปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้ มีความสําคัญทีสุดทางตอน
ใต้ ของเยอรมนี เป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์ กลางการผลิตรถยนต์ BMW
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เทียวนครมิวนิค

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
เทียวชมเมืองมิวนิค ทีมีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมทีแตกต่าง เมืองหลวง
แห่งแคว้ นบาวาเรียแห่งนีเคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค
และพัฒนาเมืองให้ มีความสําคัญทีสุดทางตอนใต้ ของเยอรมนี เป็ นแหล่งผลิตเบียร์
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือ
พระราชวังฤดูร้อน เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ทีมีรูปโดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่าน
มหาวิทยาลัยทีเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้ นท์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง เริมจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริมต้ นของถนนสายสําคัญ
คือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึนในศตวรรษที ได้ ชือว่าเป็ นถนนทีสวยอีกแห่งหนึง
ของเมืองนี เป็ นทีตังร้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นทีตังของโรงแรมหรู
ระดับ
ดาว นักท่องเทียวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอาจได้ กระทบไหล่ดาราหรือ
มหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเทียวพลาดไม่ได้ ทีจะ
ชมตุ๊กตาเต้ นรํ า ทีประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา . น. และ .
น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเทียวทีมาเยือน
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตํารั บแท้
Local
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มิวนิค - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม Buffet
นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค สนามบินทีทันสมัยและใหม่ทีสุดใน
ประเทศเยอรมนี
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG925
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พ.ย.

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

จันทร์

06. น.
นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)

ค่าทัวร์ ต่อท่าน :

ค่าทัวร์ รวม :

กําหนดการเดินทาง
- 8 พฤศจิกายน 25
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4- ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน หรือ ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ - ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดียว (Single room) จ่ายเพิมท่านละ
 พักห้ องเดียว (Double Single use) จ่ายเพิมท่านละ
 ไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน ผู้ใหญ่ / เด็ก หักท่านละ











ค่าทัวร์ ไม่รวม :

80,000.76,000.72,000.8,500.11,500.-25,500.-

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง ณ วันที กันยายน
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
ค่าเข้ าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ / ค่าเข้ าเมืองเกลือ / ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ / / ค่าเข้ าปราสาทนอยชวานสไตน์
ค่าโรงแรมทีพักระดับ ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที
ท่านจองห้ องพักแบบ เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้ อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพือความเหมาะสม
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที € / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า ปี น้ อยกว่า
ปี ไม่เกิน , , บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน , , บาท ทังนีครอบคลุมถึง
สุขภาพทีไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมี ค วามประสงค์ จะเพิ มความคุ้ม ครองในกรณีสัม ภาระในการเดิ น ทางสูญหายตลอดจนความล่า ช้ า ของ
สัมภาระและเทียวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
ทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 0 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครืองดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (H
(How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ อิน สไตล์ แทรเวล เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์
และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า ,
บาทต่ อผู้เดินทางหนึ งท่ าน ภายใน วันนับจากวันที จอง ซึงเงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือล่วงหน้ า วันก่อนการเดินทาง ในช่วง
เทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่าน
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ไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง ขวบ
2. ผู้สงู อายุทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์ จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึงบางครังอาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได้
6.
การยกเลิกการจองทัวร์ (C
(Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. - เม.ย.) / เดือนตุลาคม ( - ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง - 30 วัน
หักเงินมัดจํา 3 , บาท
ตัวเครืองบินชําระแล้ วเต็มจํานวนแล้ วตังแต่ตอนจอง / ตัว NON REFUND
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน
หัก % ของค่าทัวร์
ตัวเครืองบินชําระแล้ วเต็มจํานวนแล้ วตังแต่ตอนจอง / ตัว NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัวเก็บเต็มจํานวน
 HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW
หัก 90% ของค่าทัวร์
ตัวเครืองบินชําระแล้ วเต็มจํานวนแล้ วตังแต่ตอนจอง / ตัว NON REFUND
ยกเว้ นค่าตัวเก็บเต็มจํานวน
 กรณีแจ้ งยกเลิก หลังจากทีปิ ดกรุ๊ปเรียบร้ อยแล้ ว
คิดค่าเสียหายตามจริง
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู้
เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
ฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิมคือค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน และต้ องไม่อยู่
ในเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ท่านยืนขอวีซ่าแบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ วกว่าการ
ยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทาง ตํากว่า
ท่าน โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน
วัน และขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีทีเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซือประกันเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน
ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากทีสุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้ ว

การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (R
(Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ ( เม.ย. - เม.ย.) / เดือน
ตุลาคม ( - ต.ค. / เทศกาลคริ สต์ มาส และเทศกาลปี ใหม่ ( ธ.ค. - ธ.ค.)
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ตัวเครืองบิน (A
(Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัวเครืองบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้ หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์
ส่วนทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (M
(Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึนอยู่กบั เงือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทังหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (I(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 2 กันยายน
การเปลียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (H
(Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์ จะพักแบบ ท่าน / เตียง
(Triple Room) ขึนอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความ
แตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา
เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน
 ในกรณีทมีี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน - เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรือย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (R
(Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนัน ๆ
ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพือให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง
เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนืองจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (P
(Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึนลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ ยูโร / ใบ / ครัง
 สําหรับนําหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครืองบิน คือ กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนําหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
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 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึนเครืองได้ ต้ องมีนําหนักไม่เกิน กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
เซนติเมตร หรือ เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร ( . นิว) x เซนติเมตร
( นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน , บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (S
(Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที
ชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (F
(Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า - ชัวโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั

เอกสารในการยืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายืนประมาณ วันทําการ
(ในการยืนคําร้ องขอวีซ่า ขอความกรุ ณาทุกท่ านแสดงตนทีสถานทูตเยอรมันเพือทําการสแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า (ในกรณีทีท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุม่ เชงเก้ นหรื อ,
อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ปี ท่านจะต้ องมายืนวีซ่าด้ วยตนเองทีสถานทูต)
 รูปถ่ายสีขนาด นิว จํานวน ใบ พืนหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน เดือน และเหมือนกันทัง รูป /
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพือขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง ปี บริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริมทํางานกับบริษัทนีและช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคัดไว้ ไม่เกิน เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการเข้ า
ออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมือกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชือของผู้ทีออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีทีบริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ – แล้ ว ทาง
บริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้เดินทาง
และเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
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 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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