วันที่ 1
20.30 น.

กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต
พรอมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 9-12
สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

23.45 น.
หมายเหตุ

ออกเดินทางสูส นามบินแฟรงคเฟรต โดยเทีย่ วบินที่ TG920
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช า รถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เ กิ ด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ ย วบิ น
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัต,ิ การถูกปฏิเสธการเข า เมื อง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจา ย
ตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมี
คาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะ
เปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
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วันที่ 2
06.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

แฟรงคเฟรต - ไฮเดลเบิรก - ทะเลสาบทิทิเซ - อุทยานปาดํา
อาทิตย
ถึง สนามบินนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผ า นการตรวจคนเข า เมื องและ
(110 ก.ม.)
ศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูเ มืองไฮเดลเบิรก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เปน
เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝงแมน้ําเน็กคาร อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่
สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองนี้ทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตอ ง
มาเยือนเมืองแหงนี้ นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิ ร ก (Heidelberg Castle) ที่ ส ร า ง
ขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแม น้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ
โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ภายในมีถังเก็บไวนทใี่ หญ
ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
ออกเดินทางสูเ ขตอุทยานแหงชาติปาดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี ครอบคลุม
(219 ก.ม.)
อาณาเขตพื้นทีก่ วา 12,000 ตร.กม. นําทานสัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ
ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซอนตัวอยู ณ ใจกลางอุทยานแหงชาติที่หนาแนนไปดวย
ตนสนวิถีของชาวเยอรมัน
ยังรักษาประเพณีดงั้ เดิมอีกทั้งยังเปนถิ่นกําเนิดการทํา
นาฬิกากุก กูจากดินแดนแหงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไสกรอกเยอรมัน
Local
นําทานเขาสูทพี่ ัก BEST WESTERN HOTEL HOFGUT STERNEN หรือเทียบเทา
www.hofgutในระดับเดียวกัน
sternen.bestwestern.de
ทะเลสาบทิทิเซ - ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน - การมิชพารเทนเคียรเชน
จันทร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําทานเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบ
(285 ก.ม.)
โบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญเปน อั น ดั บ 3 ของยุ โ รป และกิ น อาณาเขต
พรมแดน 3 ประเทศ ไดแก เยอรมัน ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด จากนั้นเขาสูเ สนทาง
สายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เสนทางทองเที่ ย วที่ โ ด ง ดั ง ที่ สุ ด โดย
สิ้นสุดทีเ่ มืองฟุสเซน เมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติก เคยมี ค วามรุ ง เรื องในอดี ต
ตั้งแตยุคโรมัน ที่ใชเมืองนีเ้ ปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแต โ บราณ
ชมเมืองที่แสนจะนารัก มีรานอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนรานขายของที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานออกเดินทางสูห มูบานชวานสเกา เปนที่ตั้งของปราสาทแห ง เทพนิ ย ายนอย
ชวานสไตน ปราสาทสวยที่แมแตราชาการตูนวอลทดิสนียยังหลงใหล และนํ า ไปเป น
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทรา ในสวนสนุ ก ดิ ส นี ย แ ลนด บั น ทึ ก ภาพสวยที่ มี
ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเปนฉากหลัง กษัตริยล คุ วิคที่ 2
ทรงมีพระประสงคที่จะสรางปราสาท 3 แหงที่ยิ่งใหญอันไดแก นอยชวานสไตน , ลิ น
เดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ ใหเปนมรดกอันล้ําคาแห ง รั ฐ บาวาเรี ย ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น อัน
งดงามของตัวปราสาทที่โดดเดน และมีทะเลสาบและธารน้ําแข็งลอมรอบจากสะพาน
มาเรีย ซึ่งพาดผานโตรกผาพอลเล็ท เปนจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบน
หนาผาสูง 200 เมตร ในป ค .ศ. 1869 คริ ส เตี ย น จั ง ค เป น ผู ออกแบบตั ว ปราสาท
ภายนอก ใหเหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร เขาสูภายในตัวปราสาทเพื่อชม
ความสวยที่ไดรับการตกแตงอยางอลังการ ดวยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากรและ
หองทรงงาน,หองทองพระโรง,หองบรรทม ลวนแต ง ดงามจนยากที่ จ ะพรรณนา (มี
Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองการมิช พาร เ ท น เคี ย ร เ ช น
จุดหมายปลายทางของนักสกี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
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วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 5
07.30 น.
08.30 น.

10.30 น.

13.00 น.
บาย

นําทานเขาสูทพี่ ัก ATLAS GRAND HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
www.atlas-grandhotel.com
การมิช พารเทนเคียรเชน - ยอดเขาชุกสปตเซ - อินนสบรูค
อังคาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําทานขึ้นสูย อดเขาซุกสปตเซ ซึ่งเปนยอดเขาทีส่ ูงที่สดุ ในเยอรมนี ระหวางทางทานจะ
ไดชมวิวทะเลสาบที่อยูเบื้องลาง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงทีส่ ุด
ในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ที่ทาํ ใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวไดทั้งป
เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศนงดงามกวางไกลไปถึง 4 ประเทศดวยกัน คือ
เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และสวิสเซอรแลนด โดยมียอดเขาที่อยูเคียงกันอีก 3 ยอด คือ
แอลปสปตซ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค (Wank) ซึ่งลวนแตเปนสวรรค
ของนักเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
ออกเดินทางสู อินนสบรูค เมืองหลวงแหงแควนทีโรล เจาของดินแดนออสเตรียนแอลป
นําทานเที่ยวชมเมืองอินสบรูค ที่ไดรับการกลาวขานวางดงามเมื องหนึ่ ง ในเทื อกเขา
แอลป แมแตราชสํานักของราชวงศฮัปสบูรกที่ยิ่งใหญยังคงสรางทีพ่ ํานักไว เ สน ห ข อง
เมืองอยูทอี่ าคารหลังคาทองคํ า (Goldness Dachl) ที่ ส ร า งขึ้ น ด ว ยความประณี ต
ละเอียดออน มีอายุเกาแกกวา 500 ป จนกลายเปนสัญลักษณของเมือง ประทับใจกั บ
เฮลบลิงเฮาส (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโค
เขาไปในศตวรรษที่ 18 ทําใหดูโดดเดนและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร
สรางตั้งแตค.ศ.ที่ 16 เปนโรงแรมที่เกาแกที่สุดของเมืองและยังเคยใชตอนรับอะคันตุกะ
จากตางแดนมาแลวอยางมากมาย ฮอฟบูรก (Hofburg) พระราชวังที่ราชสํานักใชแปร
พระราชฐานในชวงฤดูหนาว และบันทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองสทยี่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ
ของออสเตรีย ฮอฟเกอเค (Hofkirche) ที่ถูกสรางขึ้นในค.ศ.1563 ตามพระประสงคของ
จักรพรรดิแมกซิมิเลี่ยนที่ 1 ตรงขามเปนสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหความรมรืน่ และ
งดงามไปดวยไมดอกนานาพันธุ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก HOTEL GRAUER BAR หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
วัตเทน - คริสตัลเวิลด - ซาลสบวรก - เซนตวูลฟกัง
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ มืองวัตเทน นําทานเขาชมคริสตัลเวิลด อันเกิดจากแนวคิดสะทอนถึง
ความยิ่งใหญ งดงาม และแพรวพราว ผนังคริสตัลที่ทอดยาวจะนําทานเขาสูหองจัด
แสดงคริสตัลเวิลด จุดเริ่มตนการเขาสูหองสมบัติยกั ษ และหองบทกวีในอากาศ เมื่อเดิน
ขามสะพานไปยังหองการเปลีย่ นแปรรูปลักษณ และหองเครือขายโลก ผานมิตเิ ขาสูปา
คริสตัล ลวนแตออกแบบโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงในยุคนีค้ วรคาแกการเขาชม เชิญทาน
เลือกซื้อเครื่องแกวเจียระไนชั้นดีของ Swarovski ที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดในออสเตรียและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก
จากนั้นนําคณะออกเดินทางตอสูเ มืองซาลสบวรก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใชสถานที่
ตางๆ ของเมืองในการถายทําภาพยนตรชื่อดังกองโลก “เดอะซาวด ออฟ มิวสิค” เมืองที่
แสนโรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเปนฉากสวย ในปนี้เปนปที่ชาวออสเตรียนเฉลิม
ฉลองครบรอบ 250 ปของคีตกวีเอกโมสารต เปนเมืองอนุรักษที่ตงั้ อยูสองฝง ของแมน้ํา
ซาลซา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแตงพันธุไมหลากหลายสีสัน
แลวขามสะพานสูเ ขตเมืองเกา ที่มีปราสาทโฮเฮนซาลสบวรกตั้งเดนตระหงานอยูบน
เนินเขา แลวผานไปชมบานเกิดโมสารต คีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ที่สราง
ผลงานทางดานดนตรีไวอยางมากมาย นําทานไปชมมหาวิหารประจําเมืองมหาวิหาร
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Local
(90 ก.ม.)

Chinese
www.grauer-baer.at
พุธ
Buffet
(18.30 ก.ม.)

(172 ก.ม.)

Chinese
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แหงซาลสบวรก ทีส่ รางขึ้นจากความร่าํ รวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ บนถนนเกร
ไทรเดที่มีชื่อเสียงประดับประดาไดดวยปายบอกชื่อรานคา เอกลักษณอันโดดเดนของ
ที่นี่

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

ตอจากนั้นเดินทางสูภูมิภาคซาลสซัมเมอกูทที่มีทะเลสาบเซนตวูลฟกงั เปนเสนหอันนา
ติดตรึง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก HOTEL SCALARIA หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
เซนตวูลฟกัง - ฮัลลสตัทท - บาดไรเคนฮาล - เบิรชเทสกาเดน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูฮ ัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เดิน
เที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงามราวกับ
ภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และ
มีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรี ย และ
เปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเที่ย วชมเมื อง
เสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝ น แล ว เดิ น ทางต อสู เ มื องเบิ ร ช เทสกาเด น
เจาของเสนทางดิอัลไพนโรด เสนทางเกาแกที่สุดที่นักท องเที่ ย วนิ ย มใช เลาะเลี ย บ
เทือกเขาแอลป ถูกกอตั้งขึ้นใหเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลื อและ
สินแร เมืองเกาแหงนี้เต็มไปดวยศิลปะการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเกา สรางตั้งแตค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ
เปนสถานทีต่ องหามของบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเกลือมีคา จนไดชื่อวาเปนทองคําขาว
แตในปจจุบันไดเปดใหนักทองเที่ยวไดเขาเทีย่ วชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไวทกุ
ประการ แตตองสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไวให นําทานนั่งรถรางลอดอุโมงคยาว 700
เมตร ไปยังถ้ําเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใตภูเขาที่งดงามดวยแสงเสียง
บรรยากาศราวกับอยูในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส
แลวออกเดินทางสูเ มืองบาดไรเคนฮาล (Bad Reichenhall) เปนเมืองแหงบอเกลือ บอ
น้ําพุรอน สปา และเปนสถานที่รกั ษาบําบัดสุขภาพ และแหลงทองเทีย่ วพักผอนของชาว
ยุโรป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
บาดไรเคนฮาล - ปรีน - พระราชวังเฮเรนคิมเซ - มิวนิค
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินสูห มูบานปรีน ซึ่งเปนหมูบานที่ใหญที่สดุ ริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบ
บาวาเรีย ตั้งอยูใจกลางแควนบาวาเรียตอนเหนือระหวางเมืองมิวนิคและซาลสบวรก
นําทานลองเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผูชาย ซึ่งตั้งอยูก ลางทะเลสาบอันเปน
ที่ตั้งของปราสาทชื่อกองโลก “ปราสาทเฮเรนคีมเซ” ของพระเจาลุดวิกที่ 2 โดยมีพระ
ประสงคใหสรางเลียนแบบพระราชวังแวรซายส
แตใหหรูหราอลังการกวาดวย
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Local
www.scalaria.com
พฤหัสบดี
Buffet
(37 ก.ม.)

(72 ก.ม.)

Chinese

Local
www.amber-hotels.de
ศุกร
Buffet
(56 ก.ม.)
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เทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น
นําทานเทีย่ วชมหองภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ
หองฑูตานุทูต, หองทรงงาน, หองบรรทม, ห องเสวย และหองกระจก ที่ประดับตกแตง
อยางสงางามดวยทองและแพรพรรณหลากสี แตนาเสียดายที่ปราสาทแหงนี้ยังสรางไม
เสร็จสมบูรณ ดวยพระเจาลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมนไปกอน
12.00 น.
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
(132 ก.ม.)
ออกเดินทางสู นครมิวนิค ซึ่งถือไดวา เปนประตูของยุโรป เมืองมิวนิค หลากหลายดวย
สถาปตยกรรมที่แตกตาง อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียอีกดวย อิสระให
ทานไดชอปปง เริ่มจากโรงละครแหงชาติ เปนจุดเริ่มตนของถนนสายสําคัญคือ ถนน
แมกซิมิเลียน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 19 ไดชื่อวาเปนถนนทีส่ วยอีกแหงหนึ่งของเมืองนี้
เปนที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง และเปนที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นักทองเที่ยวมาเดินเลนบนถนนสายนี้อาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก
จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกา นักทองเทีย่ วพลาดไมไดที่จะชมตุกตาเตนรําที่ประดับอยู
บนอาคารเทศบาลเมืองเกา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน จะออกมาเตนรํา
ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเทีย่ วที่มาเยือน
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันตนตํารับแท
Local
นําทานเขาสูทพี่ ัก COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY CENTER
www.marriott.com
HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
วันที่ 8
มิวนิค – กรุงเทพฯ
เสาร
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตาง เมืองหลวงแหง
แควนบาวาเรียแหงนี้เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาคและพัฒนา
เมืองใหมีความสําคัญที่สุดทางตอนใตของเยอรมนี เปนแหลงผลิตเบียร ศูนยกลางการ
ผลิตรถยนต BMW นําทานบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิรกหรือพระราชวังฤดูรอน
เขาสูเขตเมืองเกา อาทิ โบสถที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ยานมหาวิทยาลัยทีเ่ กาแก,
หอสมุดแหงชาติ, โรงละครโอเปรา, เรสซิเดนท
10.45 น.
เดินทางสูส นามบินนครมิวนิค มีเวลาใหทานไดทาํ TAX REFUND คืนภาษีกอนการ
(38 ก.ม.)
เช็คอิน
14.25 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG925
วันที่ 9
กรุงเทพฯ
อาทิตย
06.05 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา
โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่นกั ทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
Tour Fare
CHD 4-11
CHD 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
ADL
With Bed
No Bed
SGL
Supp
ADL / CHD
-33,000.12 – 20 เม.ย. 62 *สงกรานต*
97,000.88,000.78,000.13,000.9,000.-26,000.คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
 คาเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก / คาเขาปราสาทนอยชวานสไตน / คาขึ้นยอดเขาชุกสปตเซ / คาเขาคริสตัลเวิลด / คาเขา
ชมเหมืองเกลือ / คาเขาชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
 โรงแรมทีพ่ ักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทา นไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ ในกรณีที่ทานมี
ขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม
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 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาเยอรมัน (กลุมประเทศเชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย
1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทา นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัมสวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน7 กม.
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหกั ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สงั่ มาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานได
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT Global Connector เพื่อเปนการยืนยัน
การเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชาํ ระเงินสวนที่เหลือตามวันทีก่ ําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเทีย่ วตาง ๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสาํ หรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวลี แชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรว มคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผรู วมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับ
ผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจา ยจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการทีไ่ ดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนีผ้ ูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนกั ทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
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ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกาํ หนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสว นที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอร
ไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมล
ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเปนคาทัวรสว นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือห องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับ
ผูพัก 3 ทาน (ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจาย
เพิ่มเติมได
สถานทีเ่ ขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันทีส่ ถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ
หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบ
ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานทีด่ ังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชม
สถานทีด่ ังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมกี ารคืนเงินใดใหแกทา น เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทานจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทาน
สามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้าํ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนา้ํ หนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐาน
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโ ดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึง่ จะรับผิดชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส ูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเทีย่ วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เอกสารในการยื่นขอวีซาประเทศเยอรมัน ใชเวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ

(ในการยื่นคํา รองขอวี ซา ขอความกรุณ าทุกทานแสดงตนที่สถานทูต เยอรมัน เพื่อทํ าการสแกนลายนิว มือดว ยตนเอง)

 พาสปอรตทีย่ ังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา จะเคยมีวีซา ในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา (ในกรณีที่ทา นไมเคยมีวีซา ในกลุมเชงเกนหรือ, อเมริกา
, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป ทานจะตองมายื่นวีซา ดวยตนเองทีส่ ถานทูต)
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป /
**กรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยางรูปถาย**
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถงึ 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน , วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มกี ารเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตา่ํ กวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองจาก
ทางธนาคารวาเปน sponsor พรอมระบุชื่อของผูที่ออกคาใชจายให ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูร ับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทาง
และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุตา่ํ กวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วา การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซา ใหกับผูรองขอ หากทานไมผา นการพิจารณาวีซา ไมวา จะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซา ได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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