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โปรแกรมการเดินทาง 

Smart Series 

Germany 7 Days 

มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย 
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ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“Germany 7 Days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

 
นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์
เซ็นเตอร์คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ
และการเช็คอิน                                     23.45 น. 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต 
ประเทศเยอรมนี ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG920 เวลา 23.45 – 06.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่น
ประเทศเยอรมนี)  

แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนบวร์ก – 
มิวนิค 
06.15 น. ถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

- เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองสุดยอดสีสันของเยอรมนี 
- เมืองไฮเดลเบิร์ก  เมืองโรแมนติกที่สุดของ
เยอรมนี 
- เมืองโรเธนบวร์ก เมืองน่ารักสวยงามราวกับเทพ
นิยาย 
- เมืองมิวนิค เสน่หแ์หง่เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย 
เข้าสู่ที่พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเท่า 
 

มิวนิค – อิปซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 

- เมืองอิปซี น าท่านขึ้นกระเช้า สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่
- ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  
เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเท่า 

มิวนิค – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง 

- เที่ยวชมรอบเมืองมิวนิค  
- ช้อปปิ้ง ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายที่เรียกได้ว่า
เป็นสวรรค์ของนักช้อป มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
เ ข้ าสู่ ที่ พั ก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเท่า 

มิวนิค – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10.30 น. 

- น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศ
เยอรมัน เพื่อท าการคืนภาษี และออกเดินทางสู่
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG925 เ วลา  14.25 – 06.05(+1) น.  (ณ เวลา
ท้องถิ่นปลายทางประเทศไทย) มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาท

นอยชวานสไตน ์– มิวนิค 
- หมู่บ้านชวานสเกา เปน็หมู่บ้านที่ตั้งของปราสาท
นอยชวานสไตน์  
- ปราสาทนอยชวานสไตน ์ต้นแบบในการสร้าง
ปราสาทเทพนิยาย ของการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ 
เข้าสู่ที่พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเท่า 

กรุงเทพมหานคร 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
สวัสดิภาพ 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิและออกเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 น. 
นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวรเ์ซ็น
เตอร์คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. 
ออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920  เวลา 
23. 45 –  06.15 น . (+1) ( ณ  เ ว ล า ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี )  
เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
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วันที่ 2 | แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก –  

โรเธนบวร์ก – มิวนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.15 น. 

เ ริ่ ม ต้ น ก า ร เ ดิ น ท า งท่ อ ง เ ที่ ย ว ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ รมนี ที่                
เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติก
ที่สุดในเยอรมนี เนื่องด้วยความสวยงาม สง่า และสงบของ
เมือง ประกอบกับมีแม่น้ า Neckar ไหลผ่านเมือง จึงท าให้
เมืองนี้มีเสน่ห์และสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้มาเยือน 
น าคณะเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) 
ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินทรายแดงทั้งหลัง 
สร้างโดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์ รูเปรคท์ที่ 3 ในสไตล์โกธิก-     
บาโรก มาถูกท าลายตอนที่ฝรั่งเศสยึดเมืองได้ ต่อมาได้รับ
การบูรณะ ปราสาทประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญ  หน้า
ทางเข้าปราสาทมีสะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke 
ไฮไลท์ของปราสาทอยู่ที่ถังไม้เก็บไวน์ใหญ่ที่สุดของโลก หรือ
รู้จักกันในนาม The Heidelberg Tun ท าจากไม้โอ๊คหลายพัน
ต้น จุไวน์ได้ถึง 200,000 ลิตร จะน าพาทุกท่านเข้าไปถึงห้อง
ใต้ดินเพื่อให้เห็นกับสายตาตัวเองว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางต่อไปยังเมืองสวยขนาดเล็กในรัฐบาวาเรีย เป็นเมือง
ที่ยังคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บ้านแบบก่ออิฐ มี
หลังคายอดแหลม สีแดงสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวย สดใส คือ  
โรเธนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (166 ก.ม./  
2 . 30 ชม.) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ภายในวงล้อมของก าแพง
เมือง ได้เวลาส ารวจเมืองแห่งนี้โดยเริ่มจาก จัตุรัสกลาง
เมือง, ศาลาว่าการเมือง ทางเดินเท้าแคบๆ เล็กๆ เป็นถนน
เก่าอัดด้วยก้อนหินตัดเหลี่ยม กันล้อรถม้าลื่นในตอนหิมะตก 
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี้ ตามอัธยาศัย สมควรแก่
เวลาออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munchen) (250 ก.ม./ 2 
ชม. 36 นาที) เมืองที่ไม่ได้มีดีแค่เบียร์ ถือเป็นเมืองมหานครที่
มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในเยอรมนี 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 | มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

   ได้เวลาน าท่านไปเปิดจินตนาการประหนึ่งเป็นตัว
ล ะ ค ร ใ น เ ทพนิ ย า ย ที่หมู่ บ้ า น ช ว า น ส เ ก า 
(Schwangau Village) อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (120 
ก.ม./ 1 ชม. 45 นาที) ที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 
กษัตริย์ผู้หลงใหลในศิลปะสร้างปราสาทหลังนี้ด้วย
ความรักและความปลาบปลื้มที่มีต่อ นายริชาร์ด วาก
เนอร์ นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ซึ่งต่อมาเป็น
ต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายชื่อดัง ของ Walt 
Disneys ที่ทุกคนคุ้นตา 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   ได้เวลาน าท่านก้าวเข้าสู่  ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ (Neuschwanstein Castle) ที่ได้รับการยกย่อง
ว่ามีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกจนได้
กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยาย
เจ้าหญิงนิทราที่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพกับวิวปราสาทที่งดงาม ตามมุมที่ท่าน
ปรารถนา  ภายในได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม หาก
ใครชื่ นชอบภาพวาดฝาผนั ง  งานประติมากร 
หรือช่างแกะสลักไม้ฝีมือเยี่ยม ที่นี่น่าจะเป็นอีกแห่ง
หนึ่งที่ท าให้คุณเพลิดเพลิน แถมยังมีห้องบัลลังก์ ห้อง
บรรทม ห้องทรงดนตรี ห้องโอเปร่า ท้องพระโรง 
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรอย่างด้วยภาพเขียน
มากมาย เพลิดเพลินกับปราสาทเต็มอิ่มกันแล้ว ก็ได้
เ ว ล า น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ เ มื อ ง มิ ว นิ ค 
(120 ก.ม. / 1 . 45 ชม.) 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี (Eibsee) (120 
ก.ม./ 2 ชม.)  น าท่านขึ้นกระเช้าที่สถานีอิปซี เพื่อขึ้น
ชมวิวพาโนรามาด้านบน  ยอดเขาซุกสปิตเซ่  
(Zugspitze Peak) ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ไม่ว่าจะ
หันไปมุมไหน ทิศใด องศาที่ เท่าไหร่ ท่านก็ได้ชม
บรรยากาศและวิวที่สวยงามไกลสุดสายตา   มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เช็คอินพร้อมลงรูปโพสแคปชั่นเก๋
ตามสไตล์  เทือกเขานี้ เป็นอีกหนึ่ งพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย ถ้าบรรยากาศดีๆ 
ท้องฟ้าเปิดเฉิดฉาย จากยอดเขานี้ท่านจะมองจะเห็น
ทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ คือเยอรมัน, 
ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่
อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) 

รับประทานอาหารกลางวัน บน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

กลับสู่พื้นดินด้านล่างและตรงเข้าสู่ เมืองมิวนิค (115 
ก.ม./ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพด้านหน้าของ
พระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์กและสวนที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลก มีเวลาเพียงพอที่จะให้ทุกท่านได้ชมความ
งามภายในสวน พร้อมกับถ่ายภาพความงดงามของ
พระราชวังแห่งนี้ด้วยความอิ่มเอมใจ 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 | มิวนิค – อิปซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 
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วันที่ 5 | มิวนิค – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เริ่มต้นการเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิคแบบสบายๆไม่เร่ง
รีบ เริ่มต้นกันที่ ประตูชัยเมืองมิวนิค เขตย่านเมืองเก่า 
จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ศาลาว่าการเมือง
มิวนิค นักท่องเที่ยวที่นี่ต้องมารอชมตุ๊กตาเต้นระบ าที่
ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าใน เวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เนื่องจาก
ออกมาโชว์ตัวแค่วันละ 2 รอบเท่านั้น ทุกคนตั้งใจมา
ที่นี่จึงตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพื่อจับภาพส าคัญนี้  ล้วน
แล้วแต่เป็นสถานที่ส าคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บ
ภาพเป็นความทรงจ าที่สวยงามเป็นที่ระลึก  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ถึงเวลาที่นักช้อปหลายท่านรอคอยที่จะละลายทรัพย์ 
ณ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายหลักที่นักช้อปต้อง
ไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็น
ที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดิน
เล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ หรือถ่ายภาพติด
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่ร่วมเฟรมด้วย 
สวยๆกันไป 

รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 | มิวนิค – กรุงเทพฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

10.30 น. 

น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน เพื่อท าการ
คืนภาษี และออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่  TG925 เวลา 14.25 – 06.05 (+1)  (ณ เวลาท้องถิ่น
ปลายทางประเทศไทย) 
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วันที่ 9 | กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 น. 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพ เวลา 06.05 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
 
“ขอขอบพระคุณสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกัน
ใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
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หมายเหต ุ: โปรแกรมนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียม น้ าพริกแห้ง น้ าจิ้มต่างๆ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหว่างการเดนิทาง โดยมิได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซื้อทัวร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 Waiting Period       

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องสายการบินไทย ไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ขึ้นกระเช้ายอดเขาซุกสปิตเซ่ 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ท่านมีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน (เชงเก้น)  ** พักในประเทศเยอรมัน 4 คืน ** 
 น้ าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว (หากมีความ
ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์) 

 ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ

ในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่  องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทาง
หนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ส าหรับบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา

หยาบคาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ , ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลา*** 

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจ าทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร ์
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้อง
ไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผล
เร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นค่าวีซ่า
ในกรณีที่มีการยื่นแล้ว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., 
Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด  
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว
ทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) :  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบินซึ่งเป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านั้น 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกัน และอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศใน
ห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด 
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชม

นั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้  
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 และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) : 
 ค่าทัวร์นี้ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียก

เก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้มี
น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะท าการส่ง “ใบเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้น
บนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้น
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง 

ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5  
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาพจิารณาประมาณ 5-10 วันท าการ 

(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง 
ที่สถานทูตเยอรมนี )  ถ.สาทร 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะ
เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่านจะต้องน าไปแสดงด้วย เพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ พื้นหลังเปน็สีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
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3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

4. หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา  

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน  
6. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
7. สามารถใช้ copy จาก bookbank ได้หากมีการ update bookbank โดยสม่ าเสมอทุกเดือน (ย้อนหลงั 3 

เดือน) ไม่กระโดดข้ามเดือน หากมกีารกระโดดข้ามเดือนต้องขอ Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว
ย้อนหลัง 3 เดอืน ออกโดยธนาคารรับรอง ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ า
กว่า 6 หลัก  

***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดย
ที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมม่ีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ร้องขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไวข้้างต้นทุกประการ 


