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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE014 : ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG)  

TE014  : ทวัรย์โุรป เยอรมนั บาวาเรยี ทโิรล 9 วนั 6 คนื (TG)

 
AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL 

 
BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN 

 
HOTEL GRAUER BAR 

 
HOTEL SCALARIA 

 
LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN 

 
MUNICH MARRIOTT HOTEL 

Best of Germany Bavaria-Tirol

“อญัมณีล้าํคา่กลางดนิแดนยุโรปโรแมนตกิ” 

ททีทีกุลมหายใจของนกัเดนิทางประสานเป็นหนงึเดยีวกบัธรรมชาต ิในออ้มกอดของเทอืกเขาแอลป์
ทะเลสาบสเีขยีวใสดงัมรกตป่าอลัไพนอ์นัอดุม และปราสาททงีดงาม กบัทงัรอ่งรอยอารยธรรมแหง่แควน้บาวาเรยี

  
หากทา่นชนืชอบกบัการทอ่งเทยีวไปยงัหมูบ่า้นแบบชนบท ทยีงัคงอนุรกัษว์ฒันธรรมถนิ แตง่กายแบบพนืเมอืง 

ปราศจากการจราจรทคีบัคงัของเมอืงใหญ ่บา้นเรอืนสะอาดตาสสีนังดงามและการประดบัประดาตกแตง่เป็นเอกลกัษณ์

ในแตล่ะวนัไมต่อ้งเรง่รบีกบัการเดนิทางไกลๆ หรอืนงัรถนานๆ 

ทงัหมดลว้นผสานผสมอยูใ่นดนิแดนงดงามและโรแมนตกิแหง่น ี

กาํหนดการเดนิทาง
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รหสัทวัร ์
วนัทเีดนิทาง
เดนิทางโดย
ราคาเรมิตน้
สถานะ

TE014-079

28 ม.ค.-05 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

86,000

ออกเดนิทางแลว้

TE014-080

04-12 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-081

11-19 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-082

18-26 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-083

18-26 ก.พ. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-084

25 ก.พ.-05 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-085

04-12 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-086

11-19 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-087

18-26 ม.ีค. 60

Thai Airways (TG)

86,000

จองดว่น

TE014-088

25 ม.ีค.-02 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

89,000

จองดว่น

TE014-089

09-17 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

97,000



จองดว่น

TE014-090

22-30 เม.ย. 60

Thai Airways (TG)

90,000

จองดว่น

TE014-091

29 เม.ย.-07 พ.ค. 60

Thai Airways (TG)

90,000

จองดว่น

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์

21.00 น.

พรอ้มคณะท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 9-12 สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

23.45 น.

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางการการพาณชิยแ์ละการบนิ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG920

** หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ
ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื ๆ
เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัทสีอง

แฟรงคเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ทะเลสาบททิเิซ ่- อทุยานป่าดํา

06.00 น.

ถงึ สนามบนินครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ เมอืงพระราชสมภพของรัชกาลท ี8 เป็นเมอืงทสีดุแสนโรแมนตกิ ตังอยู่บรเิวณฝังแม่น ้าํเน็กคาร์
อดตีเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทสํีาคัญของเยอรมัน เป็นทตัีงของ มหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซงึเป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมัน
ดว้ยความสวยงามของเมอืงนีทําใหม้นัีกทอ่งเทยีวนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมอืงแหง่นี 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทสีรา้งขนึอยู่บนเชงิเขาเหนือ แมน่้าํเน็กคาร ์ซงึสามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ
โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซงึมอีายุกวา่ 900 ปี ภายในมถัีงเก็บไวนท์ใีหญ่ทสีดุในโลก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

ออกเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตป่ิาดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ครอบคลมุอาณาเขตพนืทกีวา่ 12,000 ตร.กม. นําทา่นสมัผัสบรรยากาศรมิ
ทะเลสาบททิเิซ ่ทะเลสาบสวยและเงยีบสงบซอ่นตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยานแหง่ชาตทิหีนาแน่นไปดว้ยตน้สนวถิขีองชาวเยอรมัน
ยังรักษาประเพณีดังเดมิอกีทังยังเป็นถนิกําเนดิการทํานาฬกิากุ๊กกจูากดนิแดนแหง่นี 

18.30 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไสก้รอกเยอรมนั

ทพีกั

BEST WESTERN Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

ทะเลสาบททิเิซ ่- หมูบ่า้นชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ฟสุเซน่

07.30 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.

นําทา่นเดนิทางเลาะเลยีบ ทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรป
และกนิอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศไดแ้กเ่ยอรมัน ออสเตรีย และสวติเซอรแ์ลนด ์

จากนันเขา้สู ่เสน้ทางสายโรแมนตกิของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางทอ่งเทยีวทโีดง่ดังทสีดุโดยสนิสดุทฟืีสเซน่ เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ
เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตังแตยุ่คโรมัน ทใีชเ้มอืงนีเป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้และซอืขายเกลอืมาแตโ่บราณ ชมเมอืงทแีสนจะน่ารัก มรีา้นอาหาร, โรงแรมทพัีก
ตลอดจนรา้นขายของทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นําทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชวานสเกา เป็นทตัีงของ ปราสาทแหง่เทพนยิายนอยชวานสไตน ์ ปราสาทสวยทแีมแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินียยั์งหลงใหล
และนําไปเป็นตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา ในสวนสนุกดสินียแ์ลนด ์บันทกึภาพสวยทมีปีราสาทนอยชวานสไตน ์และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลัง
กษัตรยิล์คุวคิท2ี ทรงมพีระประสงคท์จีะสรา้งปราสาท 3 แหง่ทยีงิใหญ่อันไดแ้กน่อยชวานสไตน,์ ลนิเดอฮอฟ และแฮเรนคมิเซ่
ใหเ้ป็นมรดกอันล ้าํคา่แหง่รัฐบาวาเรียชมววิทวิทัศนอั์นงดงามของตัวปราสาททโีดดเดน่ และมทีะเลสาบและธารน ้าํแข็งลอ้มรอบจากสะพานมาเรีย
ซงึพาดผา่นโตรกผาพอลเล็ท เป็นจดุชมววิทงีดงามทสีดุของปราสาททสีรา้งบนหนา้ผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 ครสิเตยีน จังค ์เป็นผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอก
ใหเ้หมอืนฉากละครในอุปรากรของวากเนอรเ์ขา้สูภ่ายในตัวปราสาทเพอืชมความสวยทไีดรั้บการตกแตง่อย่างอลังการ



ดว้ยภาพเขยีนเกยีวกับเรืองราวอุปรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากทจีะพรรณนา (ม ีAudio ภาษาไทยบรรยาย)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

ฟสุเซน่ - การม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ ่- อนิสบรูค

08.00 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.

นําทา่นสู ่เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น จดุหมายปลายทางของนักสก ีขนึสู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ซงึเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนี
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทะเลสาบทอียู่เบอืงลา่ง เก็บภาพประทับใจ จากจดุชมววิบนยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนี คอื 9,721 ฟตุเหนือระดับน ้าํทะเล
ททํีาใหเ้กดิกจิกรรมการทอ่งเทยีวไดทั้งปี เมอืมองจากยอดเขาจะเห็นทวิทัศนง์ดงามกวา้งไกล ไปถงึ 4 ประเทศดว้ยกัน คอื เยอรมนี ออสเตรีย อติาลี
และสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยมยีอดเขาทอียู่เคยีงกันอกี 3 ยอด คอืแอลป์สปิตซ ์(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค ์(Wank) ซงึลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทาง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา

14.00 น.

ออกเดนิทางสูอ่นิสบรูค เมอืงหลวงแหง่แควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียนแอลป์ นําทา่นเทยีวชมเมอืงอนิสบรูค
ทไีดรั้บการกลา่วขานวา่งดงามเมอืงหนงึในเทอืกเขาแอลป์ แมแ้ตร่าชสํานักของราชวงศฮั์ปสบรูกท์ยีงิใหญ่ยังคงสรา้งทพํีานักไวเ้สน่หข์องเมอืงอยู่ที
อาคารหลงัคาทองคํา (Goldness Dachl) ทสีรา้งขนึดว้ยความประณีตละเอยีดอ่อน และมอีายุเกา่แกก่วา่ 500 ปี จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
ประทับใจกับเฮลบลงิเฮา้ส ์(Helblinghaus) ตกึสมัยโกธคิตอนปลายทมีกีารเพมิศลิปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษท ี18 ทําใหด้โูดดเดน่และหรูหรายงิขนึ
โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตังแตค่.ศ.ท ี16 เป็นโรงแรมทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงและยังเคยใชต้อ้นรับอะคันตกุะจากตา่งแดนมาแลว้อย่างมากมาย ฮอฟบูรก์
(Hofburg) พระราชวังทรีาชสํานักใชแ้ปรพระราชฐานในชว่งฤดหูนาว และบันทกึภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองสท์ยีงิใหญ่ทสีดุของออสเตรีย ฮอฟเกอเค่
(Hofkirche) ทถีูกสรา้งขนึในค.ศ.1563 ตามพระประสงคข์องจักรพรรดแิมกซมิเิลยีนท ี1 ตรงขา้มเป็นสวนสาธารณะ (Hofgarten)
ใหค้วามร่มรืนและงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

HOTEL GRAUER BAR  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

วตัเทน่ - ครสิตลัเวริด์ - เบริช์เทสกาเดน้ - เทยีวชมเหมอืงเกลอื - ทะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กงั

08.00 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

10.00 น.

ออกเดนิทางสูเ่มอืงวตัเทน่ นําทา่นเขา้ชมครสิตลัเวลิด ์อันเกดิจากแนวคดิสะทอ้นถงึความยงิใหญ่ งดงาม และแพรวพราว
ผนังครสิตัลททีอดยาวจะนําทา่นเขา้สูห่อ้งจัดแสดงครสิตัลเวลิด ์จดุเรมิตน้การเขา้สูห่อ้งสมบัตยัิกษ์ และหอ้งบทกวใีนอากาศ
เมอืเดนิขา้มสะพานไปยังหอ้งการเปลยีนแปรรูปลักษณ์ และหอ้งเครือขา่ยโลก ผา่นมติเิขา้สูป่่าครสิตัล
ลว้นแตอ่อกแบบโดยศลิปินทมีชีอืเสยีงในยุคนีควรคา่แกก่ารเขา้ชม เชญิทา่นเลอืกซอืเครืองแกว้เจยีระไนชนัดขีอง Swarovski
ทมีชีอืเสยีงทสีดุในออสเตรียและไดรั้บการยกย่องไปทัวโลก 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดอัิลไพนโ์รด้ เสน้ทางเกา่แกท่สีดุทนัีกทอ่งเทยีวนยิมใช ้เลาะเลยีบเทอืกเขาแอลป์
ถูกกอ่ตังขนึใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร่ เมอืงเกา่แหง่นีเต็มไปดว้ยศลิปะการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําคณะเทยีวชมเหมอืงเกลอืเกา่ สรา้งตังแต ่ค.ศ. 1517 ซงึในสมัยโบราณเหมอืงเกลอืเป็นสถานทตีอ้งหา้มของบคุคลทัวไป
เนืองจากเกลอืมคีา่จนไดช้อืวา่เป็นทองคําขาว  แตใ่นปัจจบัุนไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ขา้เทยีวชมภายในทยัีงคงรักษาสภาพเดมิไวท้กุประการ
แตต่อ้งสวมชดุคนงานทมีเีตรียมไวใ้ห ้นําทา่นนังรถรางลอดอุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยังถ ้าํเกลอือันระยบิระยับ และทะเลสาบใตภ้เูขาทงีดงามดว้ยแสงเสยีง
บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมอืงจรงิเมอื 500 ปีกอ่น ภายใตอุ้ณหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส
จากนันเดนิทางสูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทูทมีทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กังเป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

HOTEL SCALARIA  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

เซนตว์ลูฟ์กงั - หมูบ่า้นฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ - สวนมริาเบล - บาดไรเคน่ฮาล

07.30 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.30 น.

ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เดนิเทยีวชมเมอืงทตัีงอยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด เมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตทอียู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่
ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage
เพยีงเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน แลว้เดนิทางตอ่สูภ่มูภิาคซาลสซ์มัเมอกทู ทมีทีะเลสาบเซนตว์ลูฟ์กังเป็นเสน่หอั์นน่าตดิตรงึ 

จากนันออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ เมอืงทมีชีอืเสยีงจากการใชส้ถานทตีา่งๆของเมอืงในการถ่ายทําภาพยนตรช์อืกอ้งโลก “เดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ”
เมอืงทแีสนโรแมนตกิ ทมีทีะเลสาบ และภเูขาเป็นฉากสวย ในปีนีเป็นปีทชีาวออสเตรียนเฉลมิฉลองครบรอบ 250 ปีของคตีกวเีอกโมสารต์
เมอืงอนุรักษ์ทตัีงอยู่สองฝังของแม่น ้าํซาลซา่



12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นําทา่นเขา้ชม “สวนมริาเบล” ภายในพระราชวังเดมิ ทตีกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั ขา้มฝังสูเ่มอืงเกา่ทมีปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตังเดน่ตระหงา่นอยู่บนเนนิเขา
แลว้ผา่นไปชมบา้นเกดิคตีกวเีอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสารต์” ทสีรา้งผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ย่างมากมาย
นําทา่นไปชมมหาวหิารประจําเมอืงมหาวหิารแหง่ซาลสบ์วรก์ ทสีรา้งขนึจากความร่ํารวยทเีกดิจากการทําเหมอืงเกลอื
บนถนนเกรไทรเดท้มีชีอืเสยีงประดับประดาไดด้ว้ยป้ายบอกชอืรา้นคา้ เอกลักษณ์อันโดดเดน่ของทนีี แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงบาดไรเคน่ฮาล (Bad Reichenhall)
เป็นเมอืงแหง่บอ่เกลอื บอ่น ้าํพรุอ้น สปา และเป็นสถานทรัีกษาบําบัดสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเทยีวพักผอ่นของชาวยุโรป

19.00 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL   **** หรือเทยีบเทา่

วนัทเีจ็ด

บาดไรเคน่ฮาล - ปรนี - พระราชวงัแฮเรนคมิเซ - มวินคิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.

นําทา่นเดนิสูห่มูบ่า้นปรนี ซงึเป็นหมู่บา้นทใีหญ่ทสีดุรมิทะเลสาบคมีเซ
หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตังอยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหวา่งเมอืงมวินคิและซาลส์บวรก์ นําทา่นลอ่งเรอืไปยงัเกาะแฮเรนอนิเซล
หรอืเกาะผูช้าย ซงึตังอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นทตัีงของปราสาทชอืกอ้งโลก “แฮเรนคมีเซ” ของพระเจา้ลดุวกิที
2 โดยมพีระประสงคใ์หส้รา้งเลยีนแบบพระราชวังแวรซ์ายน์
แตใ่หห้รูหราอลังการกวา่ดว้ยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนัน นําทา่นเทยีวชมหอ้งภายในพระราชวงัแฮเรนคมีเซ ่หอ้งฑูตานุทตู, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม,
หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ทปีระดับตกแตง่อย่างสงา่งามดว้ยทองและแพรพรรณหลากส ีแตน่่าเสยีดายทปีราสาทแหง่นียังสรา้งไม่เสร็จสมบรูณ์ ดว้ยพระเจา้ลคุวกิท ี2
สนิพระชมนไ์ปกอ่น

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําคณะออกเดนิทางสูน่ครมวินคิ ซงึถอืไดว้า่เป็นประตขูองยุโรป เมอืงมวินคิ หลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่ง
อกีทังยังเป็นเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง เรมิจากโรงละครแหง่ชาต ิเป็นจดุเรมิตน้ของถนนสายสําคัญคอื ถนนแมกซมิเิลยีน
สรา้งขนึในศตวรรษท ี19 ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยอกีแหง่หนงึของเมอืงนี เป็นทตัีงรา้นขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นทตัีงของโรงแรมหรูระดับ 5
ดาว นักทอ่งเทยีวมาเดนิเลน่บนถนนสายนีอาจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐรีะดับโลก จัตรัุสมาเรียนใจกลางเมอืงเกา่ นักทอ่งเทยีวพลาดไม่ไดท้จีะชมตุก๊ตาเตน้รํา
ทปีระดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวันไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทยีวทมีาเยือน

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัตน้ตํารบัแท้

ทพีกั

MUNICH MARRIOTT HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทแีปด

เทยีวชมเมอืงมวินคิ - จตัรุสัมาเรยีน - เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเทยีวชมเมอืงมวินคิ
ทมีคีวามหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมทแีตกตา่งเมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรียแหง่นีเคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศว์ทิเทลสบาค 
และพัฒนาเมอืงใหม้คีวามสําคัญทสีดุทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหลง่ผลติเบยีร ์ศนูยก์ลางการผลติรถยนต ์BMW
นําทา่นบันทกึภาพกับพระราชวังนมิเฟนเบริก์หรือพระราชวังฤดรูอ้น เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ อาท ิโบสถท์มีรีูปโดมหัวหอม, ประตชูยั, ย่านมหาวทิยาลัยทเีกา่แก,่
หอสมุดแหง่ชาต,ิ โรงละครโอเปร่า, เรสซเิดน้ท ์ 

ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนินครมวินคิ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า  TAX REFUND  คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

14.25 น.

ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี TG925

วนัทเีกา้

เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.05 น.

เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

** หมายเหตุ
 ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์นีกัทอ่งเทยีวไดร้บัเป็นหลกัฯ
**

อตัราคา่บรกิารราคา

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 28 มกราคม 2560

86,000 บาท

 TE014-079: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ



78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 04 กุมภาพนัธ ์2560

86,000 บาท

 TE014-080: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 11 กุมภาพนัธ ์2560

86,000 บาท

 TE014-081: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 18 กุมภาพนัธ ์2560

86,000 บาท

 TE014-082: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท



 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 18 กุมภาพนัธ ์2560

86,000 บาท

 TE014-083: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 25 กุมภาพนัธ ์2560

86,000 บาท

 TE014-084: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 04 มนีาคม 2560

86,000 บาท

 TE014-085: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท



 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 11 มนีาคม 2560

86,000 บาท

 TE014-086: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 18 มนีาคม 2560

86,000 บาท

 TE014-087: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

86,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

69,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 25 มนีาคม 2560

89,000 บาท

 TE014-088: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

89,000 บาท



 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

80,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

72,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

22,500 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 09 เมษายน 2560

97,000 บาท

 TE014-089: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

97,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

88,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

78,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,000 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

13,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

38,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

29,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 22 เมษายน 2560

90,000 บาท

 TE014-090: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

90,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

73,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

31,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

24,000 บาท

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 29 เมษายน 2560

90,000 บาท

 TE014-091: ทัวรย์ุโรป เยอรมัน บาวาเรีย ทโิรล 9 วัน 6 คนื (TG) 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ



90,000 บาท

 เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่นมเีตยีง ราคาทา่นละ

81,000 บาท

 เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีง ราคาทา่นละ

73,000 บาท

 พักเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ

9,500 บาท

 ผูใ้หญ่ 1 ทา่น พักเดยิว 1 หอ้ง (Double Single Used) เพมิทา่นละ

12,500 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (ผูใ้หญ่) หักคนืทา่นละ

31,000 บาท

 ราคาไม่รวมตัว (เด็ก ) หักคนืทา่นละ

24,000 บาท

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

คา่ทวัรร์วม

คา่ตัวเครืองบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมันเชอืเพลงิแลว้ ณ วันท ี7 พฤศจกิายน 2559
คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ
คา่เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ / คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ คา่ขนึยอดเขาชกุสปิตเซ ่/ คา่เขา้ชมเหมอืงเกลอื / คา่เขา้ชมพระราชวังแฮเรนคมิเซ
คา่โรงแรมทพัีกตามระบใุนรายการ หรือ เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น) 
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ
ในกรณีททีา่นมขีอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม
คา่ทปิพนักงานขับรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
คา่ธรรมเนียมวซีา่เยอรมัน (กลุม่ประเทศเชงเกน้) 
คา่ประกันการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุสําหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่เกนิ 3,000,000 บาท
และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท ทังนีครอบคลมุถงึประกันสขุภาพทไีม่ไดเ้กดิจากโรคประจําตัว
-
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบ
ทา้ยใบจองทัวร์
คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม

คา่ทวัรไ์มร่วม

คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 %
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดมืในหอ้งพัก
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพักคา่อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ

การจองทวัร์

หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น
กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 

ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมัดจําทังหมด
ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิในวันเดนิทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร์
หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวซีา่ไดทั้นตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตัวเทา่นัน และตอ้งไม่อยู่ในเงอืนไขของตัวท ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีททีา่นไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยืนขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยืนขอวซีา่แบบกรุ๊ป
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีว รวมทังไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี การลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซอืประกันเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทรีะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน
ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees)

หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 
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การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ
ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขนึอยู่กับเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรือทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน

ตวัเครอืงบนิ ( AIR TICKET )

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทฯี เพอืยืนยันในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รือไม่กอ่นททีา่นจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room)
ขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกัน ซงึอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทตีอ้งการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึขนึอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกันดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่
ทา่นสามารถจา่ยเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ
การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบไุวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนืองจากไดชํ้าระ
Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นชําระเงนิ

การสบูบุหร ี(Smoking Area)

ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รืองการงดสบูบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรืองการสบูบหุรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ทังนีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter)

คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได ้2
ยูโร / ใบ / ครัง
สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger)
 การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25
เซนตเิมตร (9.75  นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะ
สายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น

การเดนิทางเป็นครอบครวั (Family)

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทตีอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตัว
ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง
เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด

เอกสารในการยนืขอวซีา่ประเทศเยอรมนั  ใชเ้วลายนืประมาณ 10 วนัทําการ (ในการยนืคํารอ้งขอวซีา่
ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทสีถานทตูเยอรมนัเพอืทําการสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง)

พาสปอรต์ทยัีงไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ (ในกรณีททีา่นไม่เคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรือ, อเมรกิา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3
ปี ทา่นจะตอ้งมายืนวซีา่ดว้ยตนเองทสีถานทตู)
รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวดําและหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกันทัง 2 รูป 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ / สําเนาทะเบยีนสมรส, หย่า /สําเนาสตูบัิตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20
ปีบรบิรูณ์ 
หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดททีา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นันโดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกับบรษัิทนีและชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา  
กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททคัีดไวไ้ม่เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์ 
หนังสอืรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบัุน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ
และมจํีานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลัก เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา
ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนงึในการยืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor
พรอ้มระบชุอืของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ยให ้***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน***
กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น
โดยระบชุอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจัีดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย
กรณีทเีป็นนักเรียน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ  
กรณีทเีด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยท ีบดิา, มารดา
จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การอําเภอหรือเขต โดยมนีายอําเภอ
หรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่
สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง
หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนีบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน
กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ
จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม



ทา่นไม่สามารถเรียกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ **


