การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋ าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
เทีย่ วเส้ นทางเยอรมัน – บาวาเรี ย

เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่ างๆ
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
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กระเป๋ าล้ อลาก 4 ล้ อ หมุน 360๐
หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋ าเล็กใส่ อปุ กรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน

โปรแกรมท่ องเที่ยว

3

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
เมืองแฟรงเฟิ ร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิ ร์ต - เมืองบอบพาร์ด –
ล่องเรื อแม่น้ าํ ไรน์ – เมืองซังค์กวั ร์ – เมืองแฟรงเฟิ ร์ต
เมืองแฟรงเฟิ ร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก

4

เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์

5

เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก –
เมืองนูเรมเบิร์ก
เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน

1
2

6
7
8
9

เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรี ม อัม คีมซี – ปราสาทแฮริ มคิมเซ่ –
เมืองมิวนิค
เมืองมิวนิค - กรุ งเทพ ฯ
สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

-

 

  
  
  
  
  

โรงแรม (เทียบเท่ า)
NH COLLECTION
FRANKFURT CITY
NH HIRSCHBERG
HEIDELBERG
PRINZHOTEL
ROTHENBURG
HOLIDAY INN
NURNBERG
ALPENHOTEL
KRONPRINZ
MERCUER MUNCHEN
CITY CENTER



กําหนดการเดินทาง 2561
กันยายน
7-15 / 14-22 / 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
ตุลาคม
5-13 / 12-20 / 19-27 / 26 ต.ค. – 3 พ.ย.
พฤศจิกายน
9-17 / 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
ธันวาคม
4-12 / 19-27
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

23.45 น.

วันที่สอง (2)

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต – เทีย่ วชมเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต - เมืองบอบพาร์ ด –
ล่องเรือแม่ นํา้ ไรน์ – เมืองซังค์ กวั ร์ – เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต
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เทีย่ ง

คํา่
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06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

วันที่สาม (3)
เช้ า
08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิ ชย์ที่สาํ คัญของเยอรมนี
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาํ คัญของประเทศ
นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ
The Romer หรื อ Frankfurt City Hall หรื อ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจัตุรัสโรเมอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ ด (BOPPARD)
(ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองบอบพาร์ ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่ องุ่น
บนลาดเขา ที่เป็ นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็ นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนบั
ร้อยๆ ปี
นําท่านล่องแม่ นํา้ ไรน์ (Rhine River) สู่ เมืองซังค์ กวั ร์ (SANKT GOAR)
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงเฟิ ร์ ต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองแฟรงเฟิ ร์ ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก

เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ)
(ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองไมนซ์ เป็ นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลนั ด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz)
รัฐที่ต้ งั อยูต่ รงใจ
กลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปรา
อันน่าหลงใหล ปัจจุบนั ไมนซ์ถือว่าเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่
สําคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี
นําท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเมืองไมนซ์เป็ น
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรื องที่สุดบนฝั่งแม่น้ าํ ไรน์
นําท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 13 เป็ นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกําแพงเมืองของเมืองไมนซ์
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นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮเดลแบร์ ก (HEIDELBERG)
(ระยะทางประมาณ 96 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
ตั้งอยูใ่ นรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองที่
เก่าแก่อายุกว่าพันปี และเป็ นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
และเป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่ มรื่ น
12.30 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็ นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว
ของเมืองส่ วนใหญ่กต็ ้ งั อยูต่ ามสองข้างทางของเมืองให้ดูกนั ไปเรื่ อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็ นถนน
สายหลัก สองข้างทางก็ตอ้ งเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน

18.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็ น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ในเยอรมัน ตั้งอยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าํ เนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น
บริ เวณสวนมีตน้ ไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสนั สวยงามมาก
เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ าํ เนคการ์ สะพานKarlTheodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรู ปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้า
ชาวโรมัน ถือเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสี แดง โดยเจ้าชายเอ
เล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทําลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้และต่อมาได้รับ
การบูรณะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURG OB DER TAUBER)
(ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
เมืองนี้เป็ นโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรี ย ที่ยงั คงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบนั
ด้วยป้ อมกําแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ลอ้ มรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรื อนที่ถูกสร้างในรู ปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้
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ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรื อนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสี สนั ก่อนจะมุงด้วย
หลังคายอดแหลมสี ส้ม
19.00 น.

วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ ก – เมืองบัมแบร์ ก –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
เมืองนูเรมเบิร์ก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ ก (Wurzburg)
(ระยะทางประมาณ 62 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองบนเนินเขาแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีดว้ ยลักษณะ
ของเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและบ้านเรื อนในสไตล์บาโร้ก
ชมป้อมมาเรียนแบร์ ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริ สตกาลโดยชาว
เคลท์ เพื่อใช้เป็ นที่หลบภัย กระทัง่ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของ
โบสถ์มาเรี ยนเคียเชอร์
ชมสะพานอัลเทอไมน์ บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น้ าํ ไมน์ จุดเด่นที่สุดคือรู ป
ปั้นของนักบุญทั้งหลายที่ต้งั เรี ยงรายอยูท่ ้งั สองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหิ นแห่งนี้ตามประวัติคือ
สร้างในปี 1473-1543

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองแบบเบิร์ก (BAMBERG)
(ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง)
เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในรัฐบาวาเรี ย เยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี จนทําให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกเมื่อปี 1993
ชมศาลาว่ าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยูก่ ลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke
สร้างคล่อมแม่น้ าํ เร็ กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบนั ที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig
Collection Bamberg ไปแล้ว ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรื อพิพิธภัณฑ์เครื่ อง
กระเบื้อง
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)
(ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรี ยที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของแคว้น
นําท่านชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบ
ยุคกลาง
ชมนํา้ พุแห่ งความดีงาม (Tugendbrunnen)
ชมคฤหาสน์ ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็ นเหมือนป้ อมปราการ
ชมโบสถ์ เฟราเอน (Frauenkirche) เป็ นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริ เวณ
ยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็ นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊ บ เหล่า
ตุก๊ ตาก็จะออกมาเต้นระบําให้เราชม นอกจากนั้นก็ยงั มีหุ่นจักรพรรดิและบริ วารมาเล่นดนตรี
ขับกล่อมอยูข่ า้ งๆ ด้วย
19.00 น.

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์ เฮ้ าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์ เดน
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (PASSAU)
(ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
พัสเซาเป็ นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปี ซึ่งตั้งอยูบ่ นตําแหน่งที่แม่น้ าํ อินน์ ( Inn) และแม่น้ าํ อิลซ์ ( Ilz)
ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าํ ดานูบ (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็ อคและบ้านขุนนางสง่า
งามมากมายให้ชื่นชม
ชมมหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็ นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามาก
ที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและ
การตกแต่งภายในโบสถ์อา้ งอิงทางศิลปะบาร็ อคของอิตาลี
ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์ เฮ้ าส์ (Kehlsteinhaus)
(ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
หรื อที่เรี ยกกันอีกชื่อว่า รังอินทรี ย ์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยูบ่ นอยูบ่ นยอดเขา
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เคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์
หรื อ รังอินทรี ย ์ เป็ นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็ นของขวัญวัน
เกิดครบรอบ 50 ปี ให้กบั ฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มนั น์ (Martin Bormann) หนึ่งใน
คนสนิทของฮิตเลอร์ เป็ นที่พกั สุ ดโปรดฮิตเลอร์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์ เดน (Berchtesgaden)
(ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เป็ นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรี ย (Bavaria) หรื อ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณา
เขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทาง
ท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรี ยกขานกันว่าเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ
ฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็ นเมือง
ที่มีความมัง่ คัง่ จากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่ มดําเนินการในปี 1517
19.00 น.

วันที่เจ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองเบิร์ชเทสการ์ เดน – เมืองพรีม อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
เมืองมิวนิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพรีม อัม คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE)
(ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นัง่ เรื อข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็ นที่ต้ งั
ของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรี ยกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นพระราชวังที่งดงามที่สุด
ในโลกโดยมีตน้ แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์ เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยูท่ ี่เกาะ
แฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรี ย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิก
ที่ 2 แห่งบาวาเรี ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich)
(ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
นําท่านชมเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรี ย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง
เป็ นแหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก, บันทึกภาพ
กับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัว
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หอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่ า, เรสซิเด้นท์
ต่อจากนั้นให้เริ่ มต้นความสนุกสนานของการช้อปปิ้ งได้ที่บริ เวณจัตุรัสพลาตเซิล ในใจกลาง
เมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีถนนที่แยกออกไปได้อีกหลายๆ แห่งในบริ เวณใกล้เคียงกัน อย่างเช่น
เหล่านักชิมทั้งหลายที่อยากลิ้มลองอาหารเยอรมันแท้ๆ ที่นี่กม็ ีตลาดขนาดใหญ่ที่เปิ ดโล่งอย่าง
Viktualienmarkt ที่ผมขอแนะนําว่าไม่ควรพลาดเป็ นอย่างยิง่
ส่ วนใครที่อยากซื้อเสื้ อผ้า
หนังสื อ เครื่ องประดับและรองเท้า ที่อยูต่ ิดกับตลาดก็มี Kaufingerstraße ให้สามารถเดินช้อป
ได้ตลอดทางไปจนถึงประตูเมืองในยุคกลางอย่าง Karlstor และสุ ดท้ายสําหรับผูท้ ี่รักในงาน
ฝี มือและศิลปะใกล้ๆ กันก็มีถนน Sendlingerstraße ให้ได้ชอ้ ปกันอย่างเต็มอิ่ม
19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาพืน้ เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
พักค้ างคืน ณ MERCUER MUNCHEN CITY CENTER หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่สิบแปด (8)
เช้ า
10.30 น.
14.25 น.

เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ ฯ
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

-

-

วันที่เก้า (9)
07.15 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-

-

กําหนดการเดินทาง 2561
สิ งหาคม
9-17 /
กันยายน
7-15 /
ตุลาคม
5-13 /
พฤศจิกายน
9-17 /
ธันวาคม
4-12 /

-

23-31
14-22 / 28 ก.ย. – 6 ต.ค.
12-20 / 19-27 / 26 ต.ค. – 3 พ.ย.
23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
19-27

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
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ราคาต่ อท่ าน
103,500.8

1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
98,500.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
88,500.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) ราคาท่ านละ
85,500.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
18,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยนื่ วีซ่าให้ ทางบริษทั ฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ซึ่งท่ านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีการยืน่ วีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยืน่ วีซ่าหลังกรุ๊ป ท่ านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ าใช้ จ่ายเรื่องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน / สายการบิน
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ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ ๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นํา้ หนักของสัมภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
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กระเป๋ าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศเยอรมนี 1 ชุด
ใช้ เวลายืน่ วีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)
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ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รูปถ่ าย

3.

เอกสารทั่วไป

4.
5.

6.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบตั ร
สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจําแนบเพิม่ เติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ายทุกหน้ าย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนเงินไม่
ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันทีย่ นื่ วีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่ อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อนื่ จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้ องใส่
ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีที่เป็ น
พนักงานบริษทั
ทั่วไป

ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
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กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

7.

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กที่ไม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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