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Best of Germany 9 days (Bavaria-Tirol) 

วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิร์ต 

21.00 น. 
 

พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ H/J สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต อนัทนัสมยัของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางการพาณิชยแ์ละการบิน โดยเท่ียวบินท่ี TG 

920 

วนัท่ี 2 แฟรงคเ์ฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าด า 

06.15 น. ถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก 
เมืองพระราชสมภพของรัชกาลท่ี 8 เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติกริมฝ่ังแม่น ้ าเน็กคาร์ ความสวยงามอนัเล่ืองช่ือของเมืองน้ี
ท าให ้ มีนกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืน น าเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเชิงเขาเหนือแม่น ้ า 
สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายกุวา่ 900 ปี ภายในมีถงั
เก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. เดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาตป่ิาด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนีครอบคลุมอาณาเขตพ้ืนท่ีกวา่ 12,000 ตร.กม. สมัผสั
บรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตวัอยู ่ ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติ ท่ีหนาแน่นไปดว้ยตน้สน
วถีิของชาวเยอรมนัยงัรักษาประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งยงัเป็นถ่ินก าเนิดการท านาฬิกากุ๊กกจูากดินแดนแห่งน้ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Hofgut Sternen **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 3 ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.30 น. เดินทางตามเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เสน้ทางท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดโดยส้ินสุดท่ีฟืสเซ่น เมือง
สุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยคุโรมนั ท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซ้ือขาย
เกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าข้ึนชมปราสาทสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก “นอยชวานสไตน์” ท่ีแมแ้ต่ราชาการ์ตูนวอลทดิ์สนียย์งัหลงใหล กษตัริยลุ์ควคิ
ท่ี2 ทรงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างปราสาท 3 แห่งท่ียิง่ใหญ่อนัไดแ้ก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่  ใหเ้ป็น



 

 

มรดกอนัล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรีย กล่าวกนัวา่ปราสาทแห่งน้ีงดงามแตกต่างกนัใน 4 ฤดู ในปี ค.ศ. 1869 คริสเตียน จงัค ์เป็น
ผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอก ใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายในตวัปราสาทไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
อลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอุปรากร หอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากท่ีจะ
พรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) ไดเ้วลาเดินทางสู่เมือง การ์มชิ พาร์เท่นเคยีร์เช่น จุดหมายปลายทางของนกัสกีใน
เยอรมนัแอลป์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Atlas Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 4 การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.00 น. น าท่านข้ึน ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิทะเลสาบท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง เก็บ
ภาพประทบัใจ จากจุดชมววิบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี คือ 2,962 ฟตุเหนือระดบัน ้ าทะเล ท าใหเ้กิดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวไดท้ั้งปี เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนั คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี 
และสวสิเซอร์แลนด ์โดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือแอลป์ สปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค ์(Wank) 
ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองอนิสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทิโรล ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามเมืองหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมือง
อยูท่ี่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปใน
ศตวรรษท่ี 18 วงัฮอฟบูรก ์พระราชวงัท่ีราชส านกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Grauer Bar **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัท่ี 5 คริสตลัเวลิด์ - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล – เซนตว์ลูฟ์กงั - เซนตกิ์ลเกน้ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

08.30 น. เดินทางสู่วตัเท่น อาณาจกัรของสวาร็อฟสก้ี เขา้ชม คริสตลัเวลิด์ อนัเกิดจากแนวคิดสะทอ้นถึงความยิง่ใหญ่ งดงาม และ
แพรวพราว ในเดือนพฤษภาคม 2015 คริสตลัเวลิดข์องสวารอฟสกีไดเ้ปิดโฉมมหศัจรรยค์วามงามยคุปรับปรุงใหม่ โดยท่ีหา้
หอ้งไดรั้บการออกแบบใหม่หมด ใครท่ีช่ืนชอบงานคริสตลั สามารถหาซ้ือไดภ้ายในร้าน Swarovski Kristallwelten Store ท่ี
กวา้งขวางและเตม็ไปดว้ยความระยบิระยบั คุณจะไดพ้บกลุ่มผลิตภณัฑค์รบทุกชนิด ตั้งแต่อญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึง
ประติมากรรมขนาดเลก็ และ Swarovski Optik 



 

 

10.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาลส์บวร์ก “เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” เมืองท่ีมีช่ือเสียงจากการใชส้ถานท่ีต่างๆของเมืองในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ช่ือกอ้งโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ชมยา่นเมืองเก่าเร่ิมจาก “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวงัเดิม ท่ีตกแต่งพนัธ์ุไมห้ลากหลายสีสนัท่ีพร้อมจะบานสะพร่ังในฤดู
ใบไมผ้ลิ ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา บา้นเกิดคีตกวเีอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ท่ี
สร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย มหาวหิารประจ าเมือง ท่ีสร้างข้ึนจากความร ่ ารวยท่ีเกิดจากการท าเหมืองเกลือ 
ถนนเกรไทรเด ้ ท่ีมีช่ือเสียงประดบัประดาไดด้ว้ยป้ายบอกช่ือร้านคา้ เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของท่ีน่ี เมืองน้ีมีหลากหลายมุม
ใหท่้านไดถ่้ายรูปกนัอยา่งไม่รู้เบ่ือ ค ่าคืนน้ีน าท่านไปพกัโรงแรมริมทะเลสาบในภูมิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมีเป็นเสน่ห์อนัน่า
ติดตรึง 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Hollweger St.Gilgen **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัท่ี 6 เซนตว์ลูฟ์กงั - เหมืองเกลือ - หมู่บา้นฮลัลส์ตทั - บาดไรเค่นฮาล 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า แบบแอด
เวนเจอร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง อายเุก่าแก่กวา่ 7,000 ปีซ่ึงในสมยัโบราณเหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบุคคลทัว่ไป
เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองค าขาว แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายในท่ียงัคงรักษาสภาพ
เดิมไวทุ้กประการ น าชมสถานท่ี พร้อมอธิบายประวติัความเป็นมา เก่ียวกบัการเร่ิมในการท าเหมืองเกลือ ดว้ยขั้นตอนต่างๆ 
ร่วมสนุกไปกบัการ 'นัง่สไลดเ์ดอร์' ท่ีคนงานเหมืองใชจ้ริง ๆ สมยันั้น กบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินเท่ียวหมู่บา้นฮลัลช์ตทั ท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาดเมือง ใหฉ้ายา
เมืองน้ีวา่เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage สมกบัเป็นเมืองใน
ฝันของนกัเดินทาง สู่เมือง บาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้ าพรุ้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา
บ าบดัสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นของชาวยโุรป 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Amber Residenz Bavaria Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วนัท่ี 7 บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวงัแฮเรนคิมเซ - มิวนิค 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 



 

 

08.30 น. เดินสู่หมู่บา้นปรีน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย นัง่เรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือ
เกาะผูช้าย ซ่ึงตั้งอยูก่ลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทช่ือกอ้งโลก “แฮเรนคมีเซ” ของพระเจา้ลุควกิท่ี 2 โดยมีพระ
ประสงคใ์หส้ร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ใหห้รูหราอลงัการกวา่ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยัในยคุนั้น ชมหอ้ง
ภายในพระราชวงั หอ้งฑูตานุทูต, หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย และหอ้งกระจก ท่ีประดบัตกแต่งอยา่งสง่างามดว้ย
ทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยพระเจา้ลุควกิท่ี 2 ส้ินพระชมน์ไป
ก่อน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่นครมิวนิค ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประตขูองยโุรป เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียสถานท่ีน่าท่องเท่ียว วงัเรสซิเดนซ์ 
เป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษตัริยแ์ห่งแควน้บาเยร์ินมากวา่ 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิ
เลยีน สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี เป็นท่ีตั้งร้านขายของแบรนดเ์นมราคาแพง 
และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดบัโลก จตัุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุก๊ตาเตน้ร า ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมือง
เก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกบัขาหมูเยอรมนั 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Marriott Munich City Center Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 8 นครมิวนิค - เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

09.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิค เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า  TAX REFUND  คืนภาษีก่อนการ
เช็คอิน 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 925 

วนัท่ี 9 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

หมายเหต ุ    ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชม
ต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่
ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิง
ท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 



 

 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

21-29 มกราคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

11-19 กมุภาพนัธ์ 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

18-26 มนีาคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

08-16 เมษายน 2566 135,000.- 122,000.- 108,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

29  เม.ษ. – 07 พ.ค. 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

06-14 พฤษภาคม 2566 129,000.- 117,000.- 104,000.- 13,000.- 11,000.- -39,000./ -29,000 

ค่าทวัร์รวม : 

✔ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 10-14 ท่านใชร้ถขนาด 28 ท่ีนัง่ / 15 ท่านข้ึนไปใชร้ถขนาด 49 ท่ีนัง่ 

✔ ค่าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าข้ึนยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้คริสตลัเวลิด์ /  
ค่าเขา้ชมเหมืองเกลือฮลัลช์ตทั / ค่าเขา้ชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ 

✔ โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดั 
 ในการ รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพ่ือความเหมาะสม 

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  

✔ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนั
สุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

�  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
�  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
�  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว 
ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 



 

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบับริษทั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้
ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า
ล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปแลว้) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร์** 

● การจ่ายค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดัน าเท่ียว ใหน้ ามา
หกัจากเงินค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืน 
ในกรณีค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามวรรคหน่ึง สูงกวา่เงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก
นกัท่องเท่ียวไม่ได ้

● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมคือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 



 

 

● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา ไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของ
วนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอแนะน าใหท่้านยืน่
ขอวซ่ีาแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกวา่การยืน่ขอวซ่ีาแบบกรุ๊ป 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัดงัน้ี การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้ 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้
หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วน
เพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 



 

 

เอกสารในการย่ืนขอ วซ่ีาประเทศเยอรมนั ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วนัท าการ ในการย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ทุกท่านต้อง

แสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนัเพ่ือท าการ สแกนลายนิว้มือด้วยตวัเอง 

●  พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
●  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 
รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพ่ือขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 
●  ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /ส าเนาสูติ
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
●  หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา  
●  กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์ 
●  หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
●  กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง
บริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
●  กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
●  กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ี บิดา, มารดา จะตอ้ง
ไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
●  การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ 
●  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลหัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุก

ประการ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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