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วนัที� 1 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟ�รต์ 

20.30 น.   พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวก  
               ในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั�นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้ โดยสารขาออก
23.40 น.   ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟ�ร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 922

วนัที� 2
แฟรงค์เฟ�รต์ - ไฮเดลเบริก์ - ทะเลสาบทิทิเซ ่-
อุทยานป�าดํา

05.55 น.  ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟ�ร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
              นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที� 8 เป�นเมืองที�สุดแสนโรแมนติกริมฝ�� งแม่นํ�า
              เน็กคาร์ ความสวยงามอันเลื�องชื�อของเมืองนี�ทําให้ มีนักท่องเที�ยวนับล้านคนในแต่ละป�ต้องมาเยือน 
              นําเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที�สร้างขึ�นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นํ�า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ
              โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ�งมีอายุกว่า 900 ป� ภายในมีถังเก็บไวน์ที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีกด้วย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  ออกเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติป�าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุมอาณาเขตพื�นที�กว่า
              12,000 ตร.กม. สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน
              แห่งชาติ ที�หนาแน่นไปด้วยต้นสนวิถีของชาวเยอรมันยังรักษาประเพณีดั�งเดิม อีกทั�งยังเป�นถิ�นกําเนิดการทํา
              นา�ิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี�
18.30 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
              นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hotel Hofgut Sternen ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 3
ทะเลสาบทิทิเซ ่- ปราสาทนอยชวานสไตน ์-
การม์ชิ พารเ์ท่นเคียรเ์ชน่
07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.30 น.    เดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทางท่องเที�ยวที�โด่งดังที�สุดโดย
                สิ�นสุดที�ฟ�สเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั�งแต่ยุคโรมัน ที�ใช้เมืองนี�เป�นจุด
                แวะพักขนถ่ายสินค้า และซื�อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที�แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที�พัก ตลอดจน
                ร้านขายของที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           นําขึ�นชมปราสาทสวยที�สุดแห่งหนึ�งของโลก “นอยชวานสไตน์” ที�แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล
                กษัตริย์ลุควิคที�2 ทรงมีพระประสงค์ที�จะสร้างปราสาท 3 แห่งที�ยิ�งใหญ่อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ
                และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป�นมรดกอันลํ�าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย กล่าวกันว่าปราสาทแห่งนี�งดงามแตกต่างกันใน 4 ฤดู
                ในป� ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป�นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์
                ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้วยภาพเขียนเกี�ยวกับเรื�องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, 
                ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที�จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) 
                ได้เวลาเดินทางสู่เมือง การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จุดหมายปลายทางของนักสกีในเยอรมันแอลป�
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก Atlas Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 4
การม์ชิ พารเ์ท่นเคียรเ์ชน่ - ยอดเขาชุกสป�ตเซ ่-
อินสบรูค
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.     นําท่านขึ�น ยอดเขาซุกสป�ตเซ่ ซึ�งเป�นยอดเขาที�สูงที�สุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที�อยู่เบื�องล่าง
                  เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที�สูงที�สุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟุตเหนือระดับนํ�าทะเล ทําให้เกิดกิจกรรม
                  การท่องเที�ยวได้ทั�งป� เมื�อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี
                  ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที�อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ป สป�ตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค
                  (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึ�งล้วนแต่เป�นสวรรค์ของนักเดินทาง 
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย             เดินทางสู่ เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกย่องว่างดงามเมืองหนึ�งในเทือกเขาแอลป� เสน่ห์ของ
                  เมืองอยู่ที� อาคารหลังคาทองคํา (Goldness Dachl) ที�สร้างขึ�นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า
                  500 ป� จนกลายเป�นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที�มีการเพิ�มศิลปะแบบ
                  โรโคโคเข้าไปในศตวรรษที� 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที�ราชสํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว 
18.30 น.      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                  นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hotel Grauer Bar ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



วนัที� 5
ครสิตัลเวล์ิด - ซาลสบ์วรก์ - สวนมริาเบล – เซนต์
วูลฟ�กัง - เซนต์กิลเก้น
07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.30 น.   เดินทางสู่วัตเท่น อาณาจักรของสวาร็อฟสกี� เข้าชม คริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิดสะท้อนถึงความยิ�งใหญ่ งดงาม
               และแพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตัลเวิลด์ของสวารอฟสกีได้เป�ดโฉมมหัศจรรย์ความงามยุคปรับปรุงใหม่
               โดยที�ห้าห้องได้รับการออกแบบใหม่หมด ใครที�ชื�นชอบงานคริสตัล สามารถหาซื�อได้ภายในร้าน 
               Swarovski Kristallwelten Store ที�กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุก
               ชนิด ตั�งแต่อัญมณีและเครื�องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ Swarovski Optik
10.30 น.   ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาลส์บวร์ก“เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที�มีชื�อเสียงจากการใช้สถานที�ต่างๆของเมืองในการถ่าย
               ทําภาพยนตร์ชื�อก้องโลก 
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          ชมย่านเมืองเก่าเริ�มจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที�ตกแต่งพันธ์ุไม้หลากหลายสีสันที�พร้อมจะบานสะพรั�งใน
               ฤดูใบไม้ผลิ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั�งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน 
               “โมสาร์ต” ที�สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย มหาวิหารประจําเมือง ที�สร้างขึ�นจากความรํ�ารวยที�เกิดจากการ
               ทําเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที�มีชื�อเสียงประดับประดาได้ด้วยป�ายบอกชื�อร้านค้า เอกลักษณ์อันโดดเด่นของที�นี� เมืองนี�
               มีหลากหลายมุมให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างไม่รู้เบื�อ คํ�าคืนนี�นําท่านไปพักโรงแรมริมทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูทที�มี
               เป�นเสน่ห์อันน่าติดตรึง
18.30 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



วนัที� 6
เซนต์วูลฟ�กัง - เหมอืงเกลือ - หมูบ่า้นฮัลล์สตัท -
บาดไรเค่นฮาล
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.   ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ป� นําคณะเที�ยวชมเหมืองเกลือเก่า
                แบบแอดเวนเจอร์ที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�ง อายุเก่าแก่กว่า 7,000 ป�ซึ�งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป�นสถานที�ต้องห้าม
                ของบุคคลทั�วไปเนื�องจากเกลือมีค่าจนได้ชื�อว่าเป�นทองคําขาว แต่ในป� จจุบันได้เป�ดให้นักท่องเที�ยวได้เข้าเที�ยวชมภายในที�
                ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นําชมสถานที� พร้อมอธิบายประวัติความเป�นมา เกี�ยวกับการเริ�มในการทําเหมือง
                เกลือ ด้วยขั�นตอนต่างๆ ร่วมสนุกไปกับการ 'นั�งสไลด์เดอร์' ที�คนงานเหมืองใช้จริง ๆ สมัยนั�น กับประสบการณ์อันน่า
                ประทับใจ
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เดินเที�ยวหมู่บ้านฮัลล์ชตัท ที�ตั�งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดเมือง ให้
                ฉายาเมืองนี�ว่าเป�นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป�นพื�นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกับ
                เป�นเมืองในฝ� นของนักเดินทาง สู่เมือง บาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป�นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนํ�าพุร้อน สปา
                และเป�นสถานที�รักษาบําบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที�ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก Amber Residenz Bavaria Hotel ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 



08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.00 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทํา  TAX REFUND 
                  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 925

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.30 น.    เดินสู่หมู่บ้านปรีน ซึ�งเป�นหมู่บ้านที�ใหญ่ที�สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย นั�งเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล
                หรือเกาะผู้ชาย ซึ�งตั�งอยู่กลางทะเลสาบอันเป�นที�ตั�งของปราสาทชื�อก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลุควิกที� 2 โดยมี
                พระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั�น 
                ชมห้องภายในพระราชวัง ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที�ประดับตกแต่งอย่าง
                สง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที�ปราสาทแห่งนี�ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิกที� 2
                สิ�นพระชมน์ไปก่อน 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เดินทางสู่นครมิวนิค ซึ�งถือได้ว่าเป�นประตูของยุโรป เป�นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียสถานที�น่าท่องเที�ยว 
                วังเรสซิเดนซ์ เป�นที�ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ป� โรงละครโอเปร่า ถนนสายสําคัญ
                คือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ�นในศตวรรษที� 19 ได้ชื�อว่าเป�นถนนที�สวยอีกแห่งหนึ�งของเมืองนี� เป�นที�ตั�งร้านขายของ
                แบรนด์เนมราคาแพง และเป�นที�ตั�งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที�ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี�อาจได้กระทบไหล่
                ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที�ยวพลาดไม่ได้ที�จะชมตุ๊กตาเต้นรํา ที�ประดับอยู่
                บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมัน
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 7
บาดไรเค่นฮาล - ปรนี - พระราชวงัแฮเรนคิมเซ - มวินคิ

วนัที� 8
นครมวินคิ - เดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ

วนัที� 9
เดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ

06.05 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ



       

17 - 25 มิถุนายน 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.-
- 39,000 / 
- 29,000

15 - 23 กรกฏาคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.-
- 39,000 / 
- 29,000

22 - 30 กรกฏาคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.-
- 39,000 / 
- 29,000

12 - 20 สิงหาคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.-
- 39,000 / 
- 29,000

16 - 24 กันยายน 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.-
- 39,000 / 
- 29,000

**14 - 22 ตุลาคม 2566** 135,000.- 122,000.- 108,000.- 13,000.- 11,000.-
- 45,000 / 
- 33,000

11 - 19 พฤศจิกายน 2566 135,000.- 122,000.- 108,000.- 13,000.- 11,000.-
- 45,000 / 
- 33,000

2 - 10 ธันวาคม 2566 135,000.- 122,000.- 108,000.- 13,000.- 11,000.-
- 45,000 / 
- 33,000

9 - 17 ธันวาคม 2566 135,000.- 122,000.- 108,000.- 13,000.- 11,000.-
- 45,000 / 
- 33,000

**29 ธ.ค. 66 - 6 มค. 67** 139,000.- 126,000.- 112,000.- 13,000.- 11,000.-
- 45,000 / 
- 33,000

Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHDSingle 

SupplementPeriod
Double 

Supplement
USED

กําหนดการเดินทาง



ทางบรษัิทได้จัดเตรยีมการเดินทางของคณะทัวร ์30 วันก่อนการเดินทาง โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช,
จองโรงแรมที�พัก, รา้นอาหาร ตลอดจนสถานที�เข้าชมต่าง ๆ เพื�อเป�นการเตรยีมพรอ้มให้กับกรุป๊ทัวร ์

ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์อันสุดวิสัยอาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที�ยวบิน
(ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 

อันเป�นผลทําให้การเดินทางล่าช้า หรอื ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม 
หัวหน้าทัวร ์มีสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ท่านได้ชาํระมาแล้ว
เพราะทางบรษัิทฯ ได้มีการตกลงชาํระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกิดขึ�นนอก
เหนือจากในรายการทัวร ์หัวหน้าทัวรจ์ะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบรษัิท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได้

หมายเหตุ

• ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
• ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ ค่าขึ�นยอดเขาชุกสป�ตเซ ่/ 
  ค่าเขา้ครสิตัลเวล์ิด / ค่าเขา้ชมเหมอืงเกลือฮัลล์ชตัท / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ
• โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) 
• ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ ในกรณทีี�
  ท่านมขีอ้จาํกัดในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื�อความเหมาะสม
• ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
• ค่าธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเก้น) 
• ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
  คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกัน
  ภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ
  2,000,000 บาท รวมถึงค่า รกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท
  ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว
• ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่าน
  เองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั

อัตราค่าทัวรร์วม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %
• ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
• ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท้์องถิ�น
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกั
  ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกัน
  เป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

อัตราค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหนํ้ามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหน้ักท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45-30  

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
ก่อนการเดินทาง

**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติ
วีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6
เดือน และเหมือนกันทั�ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื�อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล / สําเนา
ทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ป�บริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษ
เท่านั�นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี�และช่วงเวลาที�ขอ
ลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�
คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป�นเดือน
ป� จจุบัน ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�
เดินทางเป�นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทาง
ธนาคารว่าเป�น sponsor พร้อมระบุชื�อของผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสราย
วัน***
กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้
จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมาย
ด้วย
กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ป� เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยที� บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�ง
ได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึง
แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า
ไม่ว่าจะเป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และ
เงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารในการยื�นขอ วซีา่ประเทศเยอรมนั 
ใชเ้วลายื�นประมาณ 10 วนัทําการ 

ในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ ทกุท่านต้องแสดงตนที�สถานทตูเยอรมนัเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมอืด้วยตัวเอง


