เยอรมนี บาวาเรีย ทิโรล 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย

สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - อุทยานป่าดา - ทะเลสาบทิทิเซํ
วันที่3 เดินเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - ผํานเส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี - หมูํบ๎านชวานสเกา - ปราสาท
นอยชวานสไตน์
วันที่4 ฟุสเซํน - เมืองการ์มิช พาร์เทํนเคียร์เชํน - ยอดเขาชุกสปิตเซํ - อินสบรูค
วันที่5 เมืองวัตเทํน - คริสตัลเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเด๎น - เหมืองเกลือ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
วันที่6 เซนต์วูลฟ์กัง - หมูํบ๎านฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - เมืองบาดไรเคํนฮาล
วันที่7 บาดไรเคํนฮาล - หมูํบ๎านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - นครมิวนิค
วันที่8 ชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - สนามบินนครมิวนิค - เดินทางกลับ
วันที่9 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1
20.30 น.

23.45 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์
D 9-12 สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็คอิน
ออกเดินทางสูํสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์
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หมายเหตุ

วันที่ 2
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

วันที่ 3
07.30 น.

กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920
ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เชํารถโค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํ
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิ ทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทาง
บริ ษั ท ฯ ได๎ ชํ า ระคํ า ใช๎ จํ า ยตํ า ง ๆ ลํ ว งหน๎ า แล๎ ว และหากมี คํ า ใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ
เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่ง
ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซํ - อุทยานป่าดา
อาทิตย์
ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผํานการตรวจคนเข๎าเมือง
(110 ก.ม.)
และศุลกากรแล๎ว นําทํานเดินทางสูํ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของ
รัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูํบริเวณฝั่งแมํน้ําเน็กคาร์ อดีต
เมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาํ คัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ไฮ
เดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหํงแรกของเยอรมัน ด๎วยความสวยงามของเมือง
นี้ทําให๎มีนักทํองเที่ยวนับล๎านคนในแตํละปีต๎องมาเยือนเมืองแหํงนี้
นําทํานเข๎าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร๎างขึ้นอยูํบนเชิง
เขาเหนือแมํ น้าํ เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได๎โดยรอบ โดย
ตัวปราสาทสร๎างด๎วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวํา 900 ปี ภายในมีถังเก็บไวน์ที่
ใหญํที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูํเขตอุทยานแหํงชาติป่าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี
(219 ก.ม.)
ครอบคลุมอาณาเขตพื้นที่กวํา 12,000 ตร.กม. นําทํานสัมผัสบรรยากาศริม
ทะเลสาบทิทิเซํ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซํอนตัวอยูํ ณ ใจกลางอุทยาน
แหํงชาติที่หนาแนํนไปด๎วยต๎นสนวิถีของชาวเยอรมัน ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม
อีกทั้งยังเป็นถิ่นกําเนิดการทํานาฬิกากุ๏กกูจากดินแดนแหํงนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส๎กรอกเยอรมัน
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือ
www.hofgutเทียบเทํา
sternen.bestwestern.de
ทะเลสาบทิทิเซํ - หมูํบ๎านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซํน
จันทร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
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08.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

นําทํานเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ
ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญํเป็นอันดับ 3 ของยุโรป และ
กินอาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได๎แกํเยอรมัน ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นเข๎าสูํเส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส๎นทาง
ทํองเที่ยวที่โดํงดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟืสเซํน เมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติก
เคยมีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน ที่ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎า
และซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ ชมเมืองที่แสนจะนํารัก มีร๎านอาหาร, โรงแรมที่
พัก ตลอดจนร๎านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานออกเดินทางสูํ หมูํบา๎ นชวานสเกา เป็นที่ตั้งของปราสาทแหํงเทพนิยาย
นอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม๎แตํราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล และ
นําไปเป็นต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทรา
ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
บันทึกภาพสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกา
เป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร๎างปราสาท 3 แหํงที่
ยิ่งใหญํอันได๎แกํนอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซํ ให๎เป็นมรดก
อันล้ําคําแหํงรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเดํน
และมีทะเลสาบและธารน้ําแข็งล๎อมรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผํานโตรกผา
พอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร๎างบนหน๎าผาสูง 200
เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จังค์ เป็นผู๎ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให๎
เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข๎าสูํภายในตัวปราสาทเพื่อชมความ
สวยที่ได๎รับการตกแตํงอยํางอลังการ ด๎วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร
และห๎องทรงงาน,ห๎องท๎องพระโรง,ห๎องบรรทม
ล๎วนแตํงดงามจนยากที่จะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเทํา
ฟุสเซํน - การ์มิช พาร์เทํนเคียร์เชํน - ยอดเขาชุกสปิตเซํ - อินสบรูค
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
จากนั้นนําคณะเดินทางสูํ เมืองการ์มิช พาร์เทํนเคียร์เชํน จุดหมายปลายทาง
ของนักสกี จากนั้นนําทํานขึ้นสูํยอดเขาซุกสปิตเซํ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เยอรมนี ระหวํางทางทํานจะได๎ชมวิวทะเลสาบที่อยูํเบื้องลําง เก็บภาพ
ประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือ
ระดับน้ําทะเล ที่ทําให๎เกิดกิจกรรมการทํองเที่ยวได๎ทั้งปี เมื่อมองจากยอดเขา
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Chinese
www.luitpoldparkhotel.de
อังคาร
Buffet

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+

Page 3 of 14

12.00 น.
บําย

19.00 น.
วันที่ 5
07.30 น.
08.30 น.

จะเห็นทิวทัศน์งดงามกว๎างไกลไปถึง 4 ประเทศด๎วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย
อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยูํเคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์
ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึ่งล๎วนแตํเป็น
สวรรค์ของนักเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
หลังอาหารออกเดินทางสูํ อินสบรูค เมืองหลวงแหํงแคว๎นทีโรล เจ๎าของดินแดน
ออสเตรียนแอลป์
นําทํานเที่ยวชมเมืองอินสบรูค
ที่ได๎รบั การกลําวขานวํางดงามเมืองหนึ่งใน
เทือกเขาแอลป์ แม๎แตํราชสํานักของราชวงศ์ฮัปสบูรก์ที่ยิ่งใหญํยังคงสร๎างที่
พํานักไว๎เสนํห์ของเมืองอยูํที่ อาคารหลังคาทองคํา (Goldness Dachl) ที่สร๎าง
ขึ้นด๎วยความประณีตละเอียดอํอน และมีอายุเกําแกํกวํา 500 ปี จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ๎าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข๎าไปในศตวรรษที่ 18 ทําให๎ดู
โดดเดํนและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ สร๎างตั้งแตํค.ศ.ที่ 16
เป็นโรงแรมที่เกําแกํที่สุดของเมืองและยังเคยใช๎ต๎อนรับอะคันตุกะจากตํางแดน
มาแล๎วอยํางมากมาย ฮอฟบูรก์ (Hofburg) พระราชวังที่ราชสํานักใช๎แปร
พระราชฐานในชํวงฤดูหนาว และบันทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ที่
ยิ่งใหญํที่สุดของออสเตรีย ฮอฟเกอเคํ (Hofkirche) ที่ถูกสร๎างขึ้นในค.ศ.1563
ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่ 1 ตรงข๎ามเป็นสวนสาธารณะ
(Hofgarten) ให๎ความรํมรื่นและงดงามไปด๎วยไม๎ดอกนานาพันธุ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเทํา
วัตเทํน - คริสตัลเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเด๎น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ทะเลสาบ
เซนต์วูลฟ์กัง
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูํ เมืองวัตเทํน นําทํานเข๎าชมคริสตัลเวิลด์ อันเกิดจากแนวคิด
สะท๎อนถึงความยิ่งใหญํ งดงาม และแพรวพราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนํา
ทํานเข๎าสูํห๎องจัดแสดงคริสตัลเวิลด์ จุดเริม่ ต๎นการเข๎าสูํห๎องสมบัติยักษ์ และ
ห๎องบทกวีในอากาศ เมื่อเดินข๎ามสะพานไปยังห๎องการเปลี่ยนแปรรูปลักษณ์
และห๎องเครือขํายโลก ผํานมิติเข๎าสูํป่าคริสตัล ล๎วนแตํออกแบบโดยศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในยุคนี้ควรคําแกํการเข๎าชม เชิญทํานเลือกซื้อเครื่องแก๎วเจียระไนชั้นดี
ของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรียและได๎รบั การยกยํองไปทั่วโลก
จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํเมืองเบิร์ชเทสกาเด๎น เจ๎าของเส๎นทางดิอัลไพน์โร๎ด
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13.00 น.
บําย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

เส๎นทางเกําแกํที่สุดที่นักทํองเที่ยวนิยมใช๎ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกกํอตั้ง
ขึ้นให๎เป็นศูนย์กลางทางการค๎าและการสํารวจหาเกลือและสินแรํ เมืองเกําแหํง
นี้เต็มไปด๎วยศิลปะการสร๎างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเกํา สร๎างตั้งแตํ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณ
เหมืองเกลือเป็นสถานที่ต๎องห๎ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีคําจนได๎ชื่อ
วําเป็นทองคําขาว แตํในปัจจุบันได๎เปิดให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าเที่ยวชมภายในที่
ยังคงรักษาสภาพเดิมไว๎ทุกประการ แตํต๎องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว๎ให๎ นํา
ทํานนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ําเกลืออันระยิบระยับ และ
ทะเลสาบใต๎ภูเขาที่งดงามด๎วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยูํในเหมืองจริงเมื่อ
500 ปีกํอน ภายใต๎อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนั้นเดินทางสูํภูมิภาคซาลส์
ซัมเมอกูทที่มที ะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสนํห์อันนําติดตรึง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL SCALARIA หรือเทียบเทํา
เซนต์วูลฟ์กัง - หมูํบ๎านฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บาดไรเคํน
ฮาล
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูํ ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูํบ๎านมรดกโลกแสนสวย อายุกวํา 4,500
ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูํ
บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหํง ออสเตรียให๎ฉายาเมืองนี้
วําเป็นไขํมุกแหํงออสเตรีย และเป็นพื้นทีม่ รดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทํานอยูํในภวังค์แหํงความ
ฝัน แล๎วเดินทางตํอสูํภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็น
เสนํห์อันนําติดตรึง
จากนั้นออกเดินทางตํอสูํ เมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช๎สถานที่
ตํางๆของเมืองในการถํายทําภาพยนตร์ชอื่ ก๎องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค”
เมืองที่แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็นฉากสวย ในปีนี้เป็นปีที่ชาว
ออสเตรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่
ตั้งอยูํสองฝั่งของแมํน้ําซาลซํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแตํงพันธุ์ไม๎
หลากหลายสีสนั
ข๎ามฝั่งสูํเมืองเกําที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเดํน
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19.00 น.

วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

ตระหงํานอยูํบนเนินเขา
แล๎วผํานไปชมบ๎านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาว
ออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร๎างผลงานทางด๎านดนตรีไว๎อยํางมากมาย
นําทํานไปชมมหาวิหารประจําเมืองมหาวิหารแหํงซาลส์บวร์ก ที่สร๎างขึน้ จาก
ความร่ํารวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ บนถนนเกรไทรเด๎ที่มีชื่อเสียงประดับ
ประดาได๎ด๎วยป้ายบอกชื่อร๎านค๎า เอกลักษณ์อันโดดเดํนของที่นี่ แล๎วออก
เดินทางสูํเมืองบาดไรเคํนฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแหํงบํอเกลือ บํอ
น้ําพุร๎อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบําบัดสุขภาพ และแหลํงทํองเที่ยว
พักผํอนของชาวยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL www.amber-hotels.de
หรือเทียบเทํา
บาดไรเคํนฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
ศุกร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานเดินสูํ หมูํบ๎านปรีน ซึ่งเป็นหมูํบ๎านที่ใหญํที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือ
(56 ก.ม.)
ทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยูํใจกลางแคว๎นบาวาเรียตอนเหนือระหวํางเมืองมิวนิค
และซาล์สบวร์ก นําทํานลํองเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู๎ชาย ซึ่ง
ตั้งอยูํกลางทะเลสาบอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชื่อก๎องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของ
พระเจ๎าลุดวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให๎สร๎างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์
แตํให๎หรูหราอลังการกวําด๎วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น นําทํานเที่ยวชม
ห๎องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซํ ห๎องฑูตานุทูต, ห๎องทรงงาน, ห๎องบรรทม,
ห๎องเสวย และห๎องกระจก ที่ประดับตกแตํงอยํางสงํางามด๎วยทองและแพร
พรรณหลากสี แตํนําเสียดายที่ปราสาทแหํงนี้ยังสร๎างไมํเสร็จสมบูรณ์ ด๎วยพระ
เจ๎าลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมน์ไปกํอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําคณะออกเดินทางสูํนครมิวนิค ซึ่งถือได๎วําเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิค
(132 ก.ม.)
หลากหลายด๎วยสถาปัตยกรรมที่แตกตําง อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแหํงแคว๎นบา
วาเรียอีกด๎วย อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแหํงชาติ เป็นจุดเริ่มต๎น
ของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได๎ชื่อวํา
เป็นถนนที่สวยอีกแหํงหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร๎านขายของแบรนด์เนมราคา
แพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักทํองเที่ยวมาเดินเลํนบนถนน
สายนี้อาจได๎กระทบไหลํดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลาง
เมืองเกํา นักทํองเที่ยวพลาดไมํได๎ที่จะชมตุ๏กตาเต๎นรํา ที่ประดับอยูํบนอาคาร
เทศบาลเมืองเกํา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได๎รับความสนใจ
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19.00 น.
วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.

10.45 น.
14.25 น.
วันที่ 9
06.05 น.

จากนักทํองเที่ยวที่มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต๎นตารับแท๎
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทํา
เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เที่ยวชม เมืองมิวนิค ทีม่ ีความหลากหลายด๎วยสถาปัตยกรรมที่แตกตําง เมือง
หลวงแหํงแคว๎นบาวาเรียแหํงนี้เคยตกอยูํภายใต๎การปกครองของราชวงศ์วิท
เทลสบาค และพัฒนาเมืองให๎มีความสําคัญที่สุดทางตอนใต๎ของเยอรมนี เป็น
แหลํงผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW
นําทํานบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวังฤดูร๎อน เข๎าสูํเขต
เมืองเกํา อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ยํานมหาวิทยาลัยทีเ่ กําแกํ,
หอสมุดแหํงชาติ, โรงละครโอเปรํา, เรสซิเด๎นท์
ได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูํ สนามบินนครมิวนิค เพื่อเดินทางกลับ
สูํกรุงเทพฯ มีเวลาให๎ทํานได๎ทํา TAX REFUND คืนภาษีกํอนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Local
www.marriott.com
เสาร์
Buffet

(38 ก.ม.)

อาทิตย์

หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ที่นักทํองเที่ยวได๎รับเป็นหลักฯ
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อัตราคําบริการ ตํอทําน
งดแถมกระเป๋า

Tour Fare
ADL

CHD 4-11
With Bed

CHD 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

1-9 ก.ค. 2560
8-16 ก.ค. 2560
15-23 ก.ค. 2560
22-30 ก.ค. 2560
29 ก.ค.-6 ส.ค. 2560
5-13 ส.ค. 2560
-30,000.12-20 ส.ค. 2560
92,000.83,000.74,000.- 12,000.- 9,000.-23,000.19-27 ส.ค. 2560
26 ส.ค.-3 ก.ย. 2560
2-10 ก.ย. 2560
9-17 ก.ย. 2560
16-24 ก.ย. 2560
23 ก.ย.-1 ต.ค. 2560
อัตรานีร้ วม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแล๎ว ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คําเข๎าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / คําเข๎าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คําขึ้นยอดเขาชุกสปิตเซํ /
คําเข๎าคริสตัลเวิล์ด / คําเข๎าชมเหมืองเกลือ / คําเข๎าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณีที่
ทํานมีข๎อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความเหมาะสม
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คําธรรมเนียมวีซําเยอรมัน (กลุํมประเทศเชงเก๎น)
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา 16 ปีน๎อย
กวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท๎าย
ใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทํานเอง
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ไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตรานีไ้ มํรวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพักคําอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน
หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ๎ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทํานทาการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลําว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
* กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
จองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง(ที่ไมํหมดอายุ
ภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่
Fax 0 2748 6246-7
* คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํ
น๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร)
หากทํานไมํชําระเงินสํวนทีเ่ หลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่
กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
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หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถยื่น
ขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น และ
ต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณาอนุมัติวี
ซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทาํ นไมํแนํใจ
วําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎
ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎
มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคนื เงินคําทัวร์ที่ทํานชําระ
มาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหากทํานไมํ
แนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND
ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
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การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของ
สายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนีข้ ึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 ห๎องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับ
พัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกํ ับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎าชมนั้นๆ
ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข๎าชมไมํ
สามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ
หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทาํ นได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการ
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เดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน
เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวัน
เดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํา
มาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรบั ภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน
ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000 บาท /
ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานทีต่ ําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชาระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานัน้ )
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เอกสารในการยื่นขอวีซําประเทศเยอรมนี ใช๎เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ
(ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา ขอความกรุณาทุกทํานแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทําการสแกนลายนิวมือด๎วยตนเอง)
พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา (ในกรณีที่ทํานไมํเคยมีวีซําใน
กลุํมเชงเก๎นหรือ, อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไมํเกิน 3 ปี ทํานจะต๎องมายื่นวีซําด๎วยตนเองที่
สถานทูต)
รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดตํอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยํางรูปถําย**
สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส,
หยํา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุ
ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว
หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทางานทีย่ ื่นในแตํละประเทศ ต๎องออกไมํ
เกิน 30 วัน กํอนการไปยืน่ วีซําในแตํละประเทศ)
กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 1
เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์
หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือก
เลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารวําเป็น sponsor พร๎อมระบุชื่อของผู๎ที่ออกคําใช๎จํายให๎
***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 6
แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน
โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วาํ การอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
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 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ
หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง
และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com
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