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      Best of Germany Bavaria-Tirol “อญัมณีลํา้คา่กลางดินแดนยโุรปโรแมนติก” ท่ีท่ีทกุลมหายใจ
ของนกัเดินทางประสานเป็นหนึง่เดียวกบัธรรมชาติ ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบสีเขียวใสดัง่มรกตป่าอลัไพน์อนัอดุม 
และปราสาทท่ีงดงาม กบัทัง้ร่องรอยอารยธรรมแห่งแคว้นบาวาเรีย และเร่ืองราวของราชวงศ์ฮบัสบร์ูกอนัเกรียงไกรในทิโรล หาก
ท่านช่ืนชอบกบัการท่องเท่ียวไปยงัหมูบ้่านแบบชนบท ท่ียงัคงอนรัุกษ์วฒันธรรมถ่ิน แตง่กายแบบพืน้เมือง ปราศจากการจราจรท่ี
คบัคัง่ของเมืองใหญ่ บ้านเรือนสะอาดตาสีสนังดงามและการประดบัประดาตกแตง่เป็นเอกลกัษณ์ ในแตล่ะวนัไมต้่องเร่งรีบกบัการ
เดินทางไกลๆ หรือนัง่รถนานๆ ทัง้หมดล้วนผสานผสมอยู่ในดนิแดนงดงามและโรแมนติกแห่งนี ้เพียงคณุเปิดใจเข้าไปสมัผสั....... 
วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต เสาร์ 
21.00 น. 
 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 
9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการ
เช็คอิน 

 
23.45 น. ออกเดินทางสูส่นามบินแฟรงค์เฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศนูย์ กลาง

การการพาณิชย์และการบิน โดยเท่ียวบินท่ี TG920 
 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วนัท่ี 2 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ ่- อทุยานป่าดํา อาทิตย์ 
06.00 น. ถงึสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้วนําท่านเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 
เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแมนํ่า้เน็กคาร์ อดีตเมืองศนูย์กลาง
การศกึษาท่ีสําคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั     ไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีทํ้าให้มี
นกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแตล่ะปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ นําท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม ่ นํา้
เน็กคาร์ ซึง่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้าง
ด้วยหินทรายสีแดงซึง่มีอายกุวา่ 900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

(110 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. ออกเดินทางสูเ่ขตอทุยานแห่งชาติป่าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี 

ครอบคลมุอาณาเขตพืน้ท่ีกวา่ 12,000 ตร.กม. นําท่านสมัผสับรรยากาศริม
ทะเลสาบทิทิเซ ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซอ่นตวัอยู่ ณ ใจกลางอทุยาน
แห่งชาติท่ีหนาแนน่ไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมนั ยงัรักษาประเพณีดัง้เดิมอีก
ทัง้ยงัเป็นถ่ินกําเนิดการทํานาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแห่งนี ้

(219 ก.ม.) 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้กรอกเยอรมัน Local 
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  นําท่านเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN 3* หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.hofgut-
sternen.bestwestern.de 

วนัท่ี 3 ทะเลสาบทิทิเซ ่- หมูบ้่านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ จนัทร์ 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ 

ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโุรป และกิน
อาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้แก่เยอรมนั ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 
จากนัน้เข้าสูเ่ส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทาง
ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงัท่ีสดุโดยสิน้สดุท่ีฟืสเซน่ เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก 
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้า
และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั 
ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(285 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. นําท่านออกเดินทางสูห่มูบ้่านชวานสเกา เป็นท่ีตัง้ของปราสาทแห่งเทพนิยายนอย

ชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล และนําไป
เป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ บนัทกึภาพสวย
ท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์
ลคุวิคท่ี2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ีย่ิงใหญ่อนัได้แก่นอย
ชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ ่  ให้เป็นมรดกอนัลํา้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย 
ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่ และมีทะเลสาบและธารนํา้แข็ง
ล้อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวท่ีงดงาม
ท่ีสดุของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จงัค์ 
เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ 
เข้าสูภ่ายในตวัปราสาทเพ่ือชมความสวยท่ีได้รับการตกแตง่อย่างอลงัการ ด้วย
ภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน,ห้องท้องพระโรง,ห้องบรรทม 
ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)  

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MULLER 3* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mueller.de  
วนัท่ี 4 ฟืสเซน่ - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาชกุสปิตเซ ่- เบิร์ชเทสกาเด้น องัคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําท่านสูเ่มืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น จดุหมายปลายทางของนกัสกี ขึน้สูย่อด

เขาซุกสปิตเซ ่ ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะได้ชมวิว
ทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน
เยอรมนี คือ 9,721 ฟตุเหนือระดบันํา้ทะเล ท่ีทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้
ปี เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกล ไปถงึ 4 ประเทศด้วยกนั 
คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนัอีก 
3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซค็ (Kreuzeck) และวงัค์ (Wank) ซึง่
ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทาง  

(62 ก.ม.) 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
14.00 น. นําท่านเดินทางตอ่สูเ่บิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่

ท่ีสดุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศนูย์กลาง
ทางการค้าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ตม็ไปด้วยศิลปะการ

(193 ก.ม.) 

http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hofgut-sternen.bestwestern.de/
http://www.hotel-mueller.de/
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 สร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL WITTELSBACH 3*  หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.hotel-

wittelsbach.com 
วนัท่ี 5 เบิร์ชเทสกาเด้น - เท่ียวชมเหมืองเกลือ - หมูบ้่านฮลัล์สตทัด์ - ทะเลสาบเซนต์วลูฟ์

กงั 
พธุ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. นําเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต ่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมืองเกลือ

เป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีคา่จนได้ช่ือวา่เป็น
ทองคําขาว  แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายในท่ียงัคง
รักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ แตต้่องสวมชดุคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ นําท่านนัง่
รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถํา้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้
ภเูขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใต้อณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมี
ทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสนห์่อนัน่าติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.30 น. ออกเดินทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

เดินเท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บน
อพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่
เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 
แล้วเดินทางตอ่สูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทู ท่ีมีทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนั
น่าติดตรึง 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCALARIA 4* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  www.scalaria.com 
วนัท่ี 6 เซนต์วลูฟ์กงั - ซาลส์บวร์ก - พระราชวงัแฮเรนคิมเซ  - มิวนิค พฤหสับด ี
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชนําท่านเท่ียวชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใช้สถานท่ีตา่งๆ

ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ช่ือก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองท่ีแสน
โรแมนติก ท่ีมีทะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเ้ป็นปีท่ีชาวออสเตรียนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนรัุกษ์ท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังของ
แมนํ่า้ซาลซา่ เข้าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแตง่พนัธุ์ไม้
หลากหลายสสีนั ข้ามฝ่ังสูเ่มืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตัง้เดน่ตระหง่าน
อยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” 
ท่ีสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหารประจําเมือง
มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ท่ีสร้างขึน้จากความร่ํารวยท่ีเกิดจากการทําเหมือง
เกลือ ถนนเกรไทรเด้ท่ีมีช่ือเสียงประดบัประดาได้ด้วยป้ายบอกช่ือร้านค้า เป็น
เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ 

(49 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําท่านเดินสูห่มูบ้่านปรีน ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีใหญ่ท่ีสดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือ

ทะเลสาบบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหวา่งเมืองมิวนิค
และซาล์สบวร์ก   

(65 ก.ม.) 

http://www.hotel-wittelsbach.com/
http://www.hotel-wittelsbach.com/
http://www.scalaria.com/
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  นําท่านลอ่งเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึง่ตัง้อยู่กลางทะเล สาบ
อนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทช่ือก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลดุวิกท่ี 2 โดยมี
พระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แตใ่ห้หรูหราอลงัการกวา่ด้วย
เทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนัน้ นําท่านเท่ียวชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ่
ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ท่ีประดบั
ตกแตง่อย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แตน่่าเสียดายท่ีปราสาท
แห่งนีย้งัสร้างไมเ่สร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกท่ี 2 สิน้พระชมน์ไปก่อน  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

 เทศกาลเบียร์ Oktoberfest 2016 เร่ิมในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน - วัน
จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 // ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการจดัท่ีพกันอกเมืองมิวนิค หรือพกัเมืองใกล้เคียง/**ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง เน่ืองจากในระหว่างวันที่ 11-17 
เมษายน 2559 ในเมืองมิวนิคมีงาน Bauma Fair 2016 จัดทุกๆ 3 ปี** 

 

วนัท่ี 7 เท่ียวชมเมืองมิวนิค - จตัรัุสมาเรียน - เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ศกุร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง เมือง

หลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิท
เทลสบาค และพฒันาเมืองให้มีความสําคญัท่ีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็น
แหลง่ผลิตเบียร์ ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําท่านบนัทกึภาพกบั
พระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ท่ีมีรูป
โดมหวัหอม, ประตชูยั, ย่านมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละคร
โอเปร่า, เรสซิเด้นท์ 

 

 

09.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสาย
สําคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีก
แห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของ
โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาด
ไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

 

10.45 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินนครมิวนิค เพ่ือเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

(38 ก.ม.) 

14.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG925  
นท่ี 8 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
06.45 น. เดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภมูิ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคํานงึถงึผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับเป็นหลกัฯ)  

กําหนดวนัเดนิทาง 
เดือนมกราคม - กลางเดือนมีนาคม 2559 

2-9 ม.ค. 59 9-16 ม.ค. 59 16-23 ม.ค. 59 23-30 ม.ค. 59 
30 ม.ค.-6 ก.พ. 59 ** 7-14 ก.พ. 59 ** 13-20 ก.พ. 59 20-27 ก.พ. 59 

http://www.marriott.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_09_Best_Ger8D-TG-W17 

 27 ก.พ.-5 มี.ค. 59 5-12 มี.ค. 59 12-19 มี.ค. 59  
คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : เดินทางเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัแบบ Double Single Used เพ่ิมท่านละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็) หกัใบละ 

88,000.- 
80,000.- 
71,000.- 
7,000.- 
9,000.- 

-37,000.- 
-31,000.- 

กําหนดวนัเดนิทาง 
กลางเดือนมีนาคม - เดือนตลุาคม 2559 (ยกเว้นสงกรานต์) 

19-26 มี.ค. 59 26 มี.ค.-2 เม.ย. 59  23-30 เม.ย. 59 30 เม.ย.-7 พ.ค. 59 
7-14 พ.ค. 59 14-21 พ.ค. 59 21-28 พ.ค. 59 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 59 
4-11 มิ.ย. 59 11-18 มิ.ย. 59 18-25 มิ.ย. 59 25 มิ.ย.-2 ก.ค. 59 
2-9 ก.ค. 59 9-16 ก.ค. 59 16-23 ก.ค. 59 23-30 ก.ค. 59 

30 ก.ค.-6 ส.ค. 59 6-13 ส.ค. 59 13-20 ส.ค. 59 20-27 ส.ค. 59 
27 ส.ค.-3 ก.ย. 59 3-10 ก.ย. 59 10-17 ก.ย. 59 17-24 ก.ย. 59 
24 ก.ย.-1 ต.ค. 59 29 ต.ค.-5 พ.ย. 59   

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : เดินทางเดือนมนีาคม - เดือนพฤษภาคม 2559 (ยกเว้นสงกรานต์) 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัแบบ Double Single Used เพ่ิมท่านละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็) หกัใบละ 

93,000.- 
84,000.- 
75,000.- 
7,000.- 
9,000.- 

-39,000.- 
-32,500.- 

กําหนดวนัเดนิทาง / สงกรานต์ 
9 - 16 เมษายน 2559 

คา่ทวัร์ตอ่ทา่น : 9 - 16 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพกัแบบ Double Single Used เพ่ิมท่านละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (ผู้ ใหญ่) หกัใบละ 
 กรณีไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน (เดก็) หกัใบละ 

98,000.- 
89,000.- 
79,000.- 
7,000.- 
9,000.- 

-41,000.- 
-34,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิแล้ว ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าชมเหมืองเกลอื / คา่เข้า

ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกับอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่่านมี

ข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
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  คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 
บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรค
ประจําตวั 
– หากมคีวามประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ

และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ายใบจองทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 

กิโลกรัม  
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั  wansabai travel  ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ 

เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื
ลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง
โดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

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

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ทีม่ีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ
ตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
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 ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จําเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

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

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

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้   

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

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
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 สถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนือ่งจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 
 
 
 

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

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นาํขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 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 นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํา่กวา่มาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํา้หนกั
สว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

เร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ 

(ในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ (ในกรณีที่ทา่นไมเ่คยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, อเมริกา
, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ทา่นจะต้องมายื่นวซีา่ด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดอืน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า
ออกของเงินสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 
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  กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทําจดหมายยนิยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


