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วนัที� 1 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟ�รต์ 

21.00 น.   พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจ้าหน้าที�คอยอํานวยความสะดวกใน
               เรื�องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั�นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้ โดยสารขาออก
23.40 น.   ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟ�ร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 920

วนัที� 2
แฟรงค์เฟ�รต์ - เสน้ทางนยิายกรมิม ์- มารเ์บริก์ -
คาสเซล - ฮันโนเวอร์

06.15 น.   ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟ�ร์ต ประเทศเยอรมนี นําท่านเดินทางตามเส้นทางท่องเที�ยวสายนิยายกริมม์ 
               แวะเยือน มาร์เบิร์ก (Marburg) สองพี�น้องตระกูลกริมม์ได้ไปศึกษาหาความรู้ที�เมืองนี� มีชื�อเรื�องสถาป� ตยกรรม
               อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมาร์เบิร์ก แลนด์มาร์คอันเก่าแก่โดดเด่น
               บนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ธ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ที�สร้างขึ�นในป�ค.ศ. 1235 และเขตตลาดเก่า (Marketplace)
               แหล่งบ้านเรือนโบราณกึ�งไม้และอาคารสถาป� ตยกรรมโกธิค
               เยี�ยมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิร์ก สร้างในยุคกลาง เป�นศูนย์กลางของเส้นทางเทพนิยายกริมม์
               แรงบันดาลใจของปราสาททําให้เกิดบ้านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเรื�อง เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา 
               หนูน้อยหมวกแดง 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          เดินทางเข้าสู่เมือง ฮันโนเวอร์ (Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวัลอันสวยงาม เป�นที�ตั�งของพิพิธภัณฑ์ แกลอรี� 
               ปราสาท คฤหาสน์ มีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม่ แลนด์มาร์กสําคัญของเมือง มีงาน 
               สถาป� ตยกรรมการสร้างที�สวยงาม เขตเมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตั�งอยู่ริมลํานํ�าของเมือง 
               เป�นศูนย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพิธภัณฑ์ประจํารัฐ, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป�นจุดนัดพบและเป�นแหล่ง
               อาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย
18.30 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 3
ฮันโนเวอร ์- พอสต์ดัม - วงัซองสซู์ซี� - เบอรลิ์น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม เมืองที�กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทับ ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซีย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังแห่งนี�ได้รับการยกย่องว่าเป�น “ลิตเติ�ลแวร์ซายน์”ของเยอรมัน โดดเด่น
                ด้วยการจัดสวนแบบขั�นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื�นไปด้วย
                สวนสวยๆ เป�นที�ชื�นชอบของนักท่องเที�ยวที�ได้มาเยือน เข้าสู่กรุงเบอร์ลิน ให้ท่านได้ช้อปป�� งย่าน 
                เดอะคัวฟ� วชเตนดัม หรือที�ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปป�� ง
                และย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 4
เบอรลิ์น - กําแพงเบอรลิ์น - บรนัเดนบวรก์ - 
เดรสเดน
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                เที�ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ�มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี
                ร่องรอยของกําแพงเบอร์ลิน กําแพงที�มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป�นภาพวาดที�เกิดจากศิลป�น
                กว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื�องราวต่างๆแทนคําพูดที�ได้รับการยกย่องว่า เป�นภาพเขียนศิลปะที�ยาวที�สุดในโลก
                เช็คพอยท์ ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที�ใหญ่ที�สุด
                ในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป�นรูปป�� นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์
                อาคารที�ใช้เป�นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ�นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่นํ�าเอลเบ้” ว่ากันว่าเป�นเมืองที�สวย งามที�สุดในประเทศเยอรมนี
                เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองที�เคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวังสวิงเกอร์, 
                เซมเพอร์  โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที�ศักดิ�สิทธิ�, โบสถ์ครอยซ์ ที�เก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชสํานัก
                (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที�มีการร่างภาพบนฝาผนังนี� จนในป� ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื�อง
                เคลือบจากไมเซ่น จํานวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hilton Dresden Hotel ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 5
เดรสเดน - เนิรน์แบรก์ - โรเธนบวรก์ (เสน้ทาง
สายโรแมนติก)

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
08.00 น.      เดินทางสู่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบิร์ก ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันป�จารึกอยู่บน
                   กําแพงเมืองโบราณ จัตุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป�อมปราการบนยอดเขา
                   ของ ปราสาทเนิร์นแบร์ก โดดเด่นบนเนินเขาเป�นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
บ่าย              เดินทางสู่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป�นส่วนหนึ�งในประวัติศาสตร์ของ
                   เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกําแพงป�องกันเมืองดั�งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคใน
                   ยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที�เป�นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั�งแต่
                   ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ�งไม้ซุง ให้ท่านมี
                   เวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจําในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอํานาจในยุคกลาง หรือเลือกซื�อสินค้าต่างๆ 
                   ที�ผลิตในเมืองนี�
19.00 น.       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเข้าสู่ที�พัก Hotel Altes Brauhaus ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 6
โรเธนบวรก์ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- การม์ชิ
พารเ์ท่น เคียรเ์ชน่
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                เดินทางสู่เส้นทางทางสายโรแมนติก ฟ�สเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนนี� เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั�งแต่ยุคโรมัน ที�ใช้เมืองนี�
                เป�นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื�อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที�แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที�พัก ตลอดจน
                ร้านขายของที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
                เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันลํ�าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที�ไม่ว่าท่านจะมาในฤดูไหน ทัศนียภาพจะ
                ถูกเปลี�ยนไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริย์ลุควิคที� 2 ทรงมีพระประสงค์ที�จะสร้างปราสาท 3 แห่งให้เป�นงดงามไม่แพ้
                ที�ใดในโลก คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาท
                ตกแต่งด้วยโทนสีฟ�า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนํามาประดับเพิ�มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียน
                เกี�ยวกับเรื�องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที�จะพรรณนา
                เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตชื�อดังของเยอรมนี
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                นําท่านเข้าสู่ที�พัก  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



วนัที� 7
ยอดเขาชุกสป�ตเซ ่– บาดไรเค่นฮาล
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
               นําท่านขึ�นสู่ ยอดเขาซุกสป�ตเซ่ ยอดเขาที�สูงที�สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที�อยู่เบื�องล่าง เก็บภาพประทับใจ
               จากจุดชมวิวบนยอดเขาที�สูง 2,962 เมตร ทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเที�ยวได้ทั�งป� สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน
               เมื�อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที�อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสป�ตซ์ (Alpspitz),
               ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ�งล้วนแต่เป�นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั�งสิ�น
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
               เดินทางเข้าสู่ เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป�นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อนํ�าพุร้อน สปา และเป�นสถานที�รักษา
               บําบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที�ยวพักผ่อนของชาวยุโรป 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
               นําท่านเข้าสู่ที�พัก  AMBER HOTEL BAVARIA Bad Reichenhall **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                นําเที�ยวชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที�สุดถูกก่อตั�งขึ�นให้เป�นศูนย์กลางทาง
                การค้าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี�เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน
                เข้าชมเหมืองเกลือเก่าตั�งแต่ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป�นสถานที�ต้องห้ามของบุคคลทั�วไป เนื�องจากเกลือ
                มีค่าจนได้ชื�อว่าเป�นทองคําขาว แต่ในป� จจุบันได้เป�ดให้นักท่องเที�ยวได้เข้าเที�ยวชมภายในที�ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้
                ทุกประการ นั�งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถํ�าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที�งดงามด้วย
                แสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื�อ 500 ป�ก่อน เป�นประสบการณ์ที�น่าจดจํา
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เดินทางสู่นครมิวนิค เที�ยวชมเมือง วังเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จุดเริ�มต้นของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน
                สร้างขึ�นในศตวรรษที� 19 ได้ชื�อว่าเป�นถนนที�สวยอีกแห่งหนึ�งของเมืองนี� เป�นที�ตั�งร้านขายของแบรนด์ชื�อดัง และเป�นที�ตั�ง
                ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที�ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี� อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดับโลก
                จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที�ยวมักจะไม่พลาดที�จะชมตุ๊กตาเต้นรํา ที�ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า
                เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                 นําท่านเข้าสู่ที�พัก Munich Marriott Hotel ****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วนัที� 8
เที�ยวชมเหมอืงเกลือ - เบริช์เทสกาเด้น – นครมวินคิ



07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
14.25 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 925

วนัที� 9
นครมวินิค - เดินทางกลับกรุงเทพ

วนัที� 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.05 น.   นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



กําหนดการเดินทาง

 
  Period

  

 
  Tour Fare

  Adult
  

 
  CHD 4-11
  With Bed

  

 
  CHD 4-6
  No Bed

  

 
  DBL

  SGL use
  

 
  SGL

  Supp.
  

 
  No Ticket

  Adult / Child
  

 
  21-30 ม.ค. 66

  
135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.-

-39,000.-
-29,000.-

 
  10-19 ก.พ. 66

  
135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.-

-39,000.-
-29,000.-

 
  17-26 ม.ีค. 66

  
135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.-

-39,000.-
-29,000.-

 
  **07-16 เม.ษ. 66**

  
139,000.- 126,000.- 112,000.- 15,000.- 12,000.-

-45,000.-
-33,000.-

 
  28 เม.ษ. 66 -07 พ.ค. 66

  
135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.-

-39,000.-
-29,000.-

 
  05-16 พ.ค. 66

  
135,000.- 122,000.- 108,000.- 15,000.- 12,000.-

-39,000.-
-29,000.-



ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรม 10-14 ท่าน ใชร้ถขนาด 28 ที�นั �ง / 15 ท่านขึ�นไปใช้
รถขนาด 49 ที�นั �ง
ค่าเขา้ชมวงัซองสซู์ซสี ์/ ค่าขึ�นยอดเขาชุกสป�ตเซ ่/ ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์/ เหมอืงเกลือ
โรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรอื เทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน) 
ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนแูละใหท่้านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ ใน
กรณทีี�ท่านมขีอ้จาํกัดในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรณุาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื�อความ
เหมาะสม
ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
ค่าธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเก้น) 
ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี
ชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ จากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป�
จาํนวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึง
ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกัน
สขุภาพที�ไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตัว
ค่ายกกระเป�าใบใหญท่่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั

อัตราค่าทัวรร์วม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%
ค่าทําหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์)
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกด์ท้องถิ�น
ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้ง
พกัค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะ
ตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใช้
จา่ยเพิ�ม

อัตราค่าทัวรไ์มร่วม



การยกเลิกการจองทัวร์

การจา่ยค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมี
ค่าใชจ้า่ยที�ได้จา่ยจรงิเพื�อการเตรยีมการจดันําเที�ยว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่า
บรกิารที�ต้องจา่ย ทั�งนี�ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานใหนั้กท่อง
เที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่ และค่าดําเนินการ
2. ค่ามดัจาํ หรอื ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื�องบนิ
3. ค่าใชจ้า่ยที�จาํเป�นอื�น ในกรณีค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวตาม 
    วรรคหนึ�ง สงูกวา่เงินค่าบรกิารที�ได้ชาํระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวจะ
    เรยีกจากนัก ท่องเที�ยวไมไ่ด้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถ
หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื�นขอวซีา่ได้ทันตามกําหนดเวลา ทา
งบรษัิทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยเพิ�มคือค่าวซีา่ และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และ
ต้องไมอ่ยูใ่นเงื�อนไขของตั�วที� NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื�องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งใน
คณะของท่านไมไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมติัวซีา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป�นการพจิารณาของสถานทตู ซึ�งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอื
ยกเลิกพรอ้มกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื�อนไขของวนัเวลาที�
ยกเลิกดังกล่าวขา้งต้น ในกรณีที�ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รบัการพจิารณา
อนุมติัวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนําใหท่้านยื�นขอวซีา่แบบ
เดี�ยว ซึ�งจะรูผ้ลเรว็กวา่การยื�นขอวซีา่แบบกรุป๊
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มผีู้เดินทาง
ตํ�ากวา่ 15 ท่าน โดยที�จะแจง้ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วนั
และขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการท่องเที�ยว รวมทั�งไมส่ามารถ
รบัผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตจุาํเป�นสดุวสิยัดังนี� การล่าชา้ของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหต ุฯลฯ และทา
งบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้
เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนี
เขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินค่าทัวรที์�ท่านชาํระมาแล้ว

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 45 วนั 

ยกเลิกก่อนออกเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 

30 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่

 15 วนั

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยในการทําวซีา่)

**คืนเงินมดัจาํ**
(หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยไปแล้วจรงิ)

**คืนเงินมดัจาํ 50%**

ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 

15 วนั
**ไมคื่นเงินค่าทัวร*์*

การจองทัวร ์(How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้นหรอืที�ท่านรูจ้กั
และเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลท่านด้วยขั�นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพื�อเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมดัจาํ 60,000 บาท ต่อผูเ้ดินทางหนึ�งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วนันับจากวนัที�
จอง ซึ�งเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวรส์ว่นที�เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อน
การเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไมม่เีงื�อนไข

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน

2553 เป�นต้นไป
 



ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation) เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี�

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim )

การเดินทางเป�นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั�วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กับเครอื Star Alliance ได ้50%,
ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟ�นแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน์ขึ�นอยูกั่บ
เงื�อนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินั�น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรอืทั�งหมดเป�นสทิธขิองสายการบนิ
เท่านั�น

เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้า หรอืเครื�องมอืต่างๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ
ท่านที�มคีวามประสงค์จะรว่มเดินทางกับทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บุคคลที�มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทิเชน่ ผูที้�ดื�มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูที้�ไมย่อมรบัเงื�อนไขระหวา่งทัวร ์ที�มรีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อไปนี�

      ผูที้�ก่อหวอด ประท้วง ยุยงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคับใหห้วัหน้าทัวรต้์องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ�งบางครั�ง
      อาจจะมผีลกระทบกับผูร้ว่มคณะท่านอื�นหรอืโปรแกรมท่องเที�ยวได ้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ�ามนัเชื�อเพลิงของสายการบนิ
(Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะ
ต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิเป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทา
งบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�อง
บนิไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้าที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณีที�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไมก่่อนที�ท่านจะชาํระเงิน
ค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ



โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)

หอ้งพกัแบบ Twinคือหอ้งพกัที�มเีตียงเดี�ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Doubleคือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Triple Roomคือหอ้งพกัที�เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรอืเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง
/ สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที�แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
หอ้งพกัแบบ Singleคือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ�งหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน
หอ้งพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที�มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาํหรบัพกั 1
ท่าน
หอ้งพกัในโรงแรมเป�นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ�นอยูกั่บขอ้จาํกัดของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมี
ความแตกต่างกัน ซึ�งอาจจะทําใหท่้านไมไ่ด้หอ้งติดกันตามที�ต้องการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมูตํิ�า เครื�องปรบัอากาศที�มจีะให้
บรกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านั�น 
ในกรณีที�มกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป�นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ในการปรบัเปลี�ยน หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที�มลัีกษณะเป�น Traditional Building หอ้งที�เป�นหอ้งเดี�ยวอาจเป�นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรดั และ
ไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูกั่บการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน
ด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ�มเป�นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป�นค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมได้

สถานที�เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจดัโปรแกรมทัวรเ์ป�นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั�งป� หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ป�ด
ทําการ หรอื ป�ดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเป�ดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั�นๆ หรอื สลับ
โปรแกรมเพื�อใหท่้านได้เขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป�น
ผลทําใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากได้ชาํระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที�เขา้ชมจากเจา้หน้าที�ในชว่งวนัเดินทางของท่าน
ก่อนชาํระเงิน

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter)

ค่าทัวรไ์ด้รวมค่าขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป�าเพิ�มเติม ท่านจะถกูเรยีก
เก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป�าขึ�นลงได ้ท่านสามารถเรยีก
รอ้งเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั�ง
สาํหรบันํ�าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใต้ท้องเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชั�น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป�นสทิธขิองสายการบนิที�ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้
สาํหรบักระเป�าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ต้องมนีํ�าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู
ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิ�ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ�ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ�ว)
ในบางรายการทัวร ์ที�ต้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป�าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้�ากวา่มาตรฐานได ้ทั�งนี�
ขึ�นอยูกั่บขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในนํ�าหนกัสว่นที�เกิน
กระเป�าและสมัภาระที�มล้ีอเลื�อนและมขีนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป�นกระเป�าถือขึ�นบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในความรบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป�า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจาก
สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป�นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน



พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่า
จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติ
วีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6
เดือน และเหมือนกันทั�ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื�อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล / สําเนา
ทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ป�บริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษ
เท่านั�นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี�และช่วงเวลาที�ขอ
ลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�
คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป�นเดือน
ป� จจุบัน ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�
เดินทางเป�นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทาง
ธนาคารว่าเป�น sponsor พร้อมระบุชื�อของผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสราย
วัน***
กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมด นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้
จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมาย
ด้วย
กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ป� เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยที� บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�ง
ได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึง
แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า
ไม่ว่าจะเป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และ
เงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารในการยื�นขอ วซีา่ประเทศเยอรมนั 
ใชเ้วลายื�นประมาณ 10 วนัทําการ 

ในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ ทกุท่านต้องแสดงตนที�สถานทตูเยอรมนัเพื�อทําการสแกนลายนิ�วมอืด้วยตัวเอง


