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1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.20 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) 

เทีย่วบินที ่EK373 20.20-00.35(+1) / EK43 03.20(+1)-07.35(+1) 
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.50 ชั่วโมง บริการอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

2 แฟรงคเ์ฟิรต์-เซนตก์อร-์ล่องเรือเซนตก์อร ์บอ็บพารด์-แฟรงคเ์ฟิรต์ 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมือง เซนตก์อร ์(St.Goar) ระยะทาง 116 กม. ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 

เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างดีเยี่ยม ยงัคงให้
ภาพประทบัใจเหมือนที่เคยเป็นมาในครสิตวรรษที่ 19   
น าคณะ ล่องเรือชมความสวยงาม สองฟากฝ่ังแม่น า้ไรน ์ที่มเีรื่องราวของปราสาทต่างๆ เกา่แกม่ากมายของ
มหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่าง ๆ เรือจะน าท่านผ่าน หนา้ผา‚ ลอเรไล อนัเป็นต านาน
ของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผูค้นที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนีจ้นเขา้สู่ เมืองบ็อบพารด์ เมืองแสนสวยริมฝ่ัง
แม่น า้ไรน ์น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองแฟรงคเ์ฟิรต์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรฐัเฮ็สเซิน และใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศเยอรมนี ... และเป็นที่ตัง้ของตลาดหลกัทรพัย ์ แฟรงกเ์ฟิรต์ และธนาคารกลางยโุรป และตลาด
หลกัทรพัยเ์ยอรมนี เมืองทางการเงิน 
น าท่าน ถ่ายภาพคู่กับมหาวิหารเซนตบ์ารโ์ธโลมิว (St. Bartholomew’s Cathedral) เป็นที่ประดิษฐานของ
พระธาตสุว่นกะโหลกหนา้ผากของนกับญุบารโ์ธโลมิว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองอคัรสาวกรุ่นแรกของพระเยชูครสิต ์
และยงัเป็นสถานที่ที่ใชป้ระกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกใหก้บัจกัรพรรดิโรมนั จึงเป็นศนูยร์วมใจของ
ครสิตศ์าสนิกชน และยงัเป็นแลนดม์ารก์สะทอ้นประวติัศาสตรอ์นัส าคญั และยิ่งใหญ่ของเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์  

จากนัน้ น าท่านชม จัตุรสโรเมอร ์(Römerberg) เป็นจตัรุสักลางเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นที่ตัง้ของการบรหิารเมืองแฟรงก์
เฟิรต์ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 จตัรุสัแห่งนีม้ีสถานที่ส  าคญัทางประวติัศาสตรข์องเมือง Altstadt (เมืองเก่า) มากมาย 
นอกจากนีท้ี่นี่เป็นย่านการคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่อีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชิม ชอ้ป 
แชะกนัอย่างจใุจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel NH Frankfurt Niederrad, Frankfurt หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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3 แฟรงคเ์ฟิรต์-เวิรซ์บวรก์-อนุสาวรียโ์จเซฟ-ศาลาว่าการ-มหาวหิารแห่งเมืองเวิรซ์บวรก์ 
 นูเรมเบริก์-จัตุรัสกลางเมือง-โบสถพ์ระแม่มาเรยี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวิรซ์บวรก์ (WURZBURG) เมืองแรกในการเริ่มตน้เดินทางเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมนติ
คอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้เมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่น
เพื่อผลิตไวนข์องเยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้ว้นเป็นสไตลบ์าร็อค จึงไดร้บัสมญานามว่าเป็น 
Baroque City นอกจากนัน้ยงัถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ(Bishop) เพราะในอดีตนัน้ไดต้กอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวิรซ์บวรก์ (WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวา
เรีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวนข์องเยอรมนั และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยก
ย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก น าท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้โดยเริ่มจาก ศาลา
ว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองเวิรซ์บวรก์ (Wurzburg Cathedral) สรา้ง
ขึน้เมื่อ คศ. 788 และในการก่อสรา้งระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้
ภายนอกมหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก ์ 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Wurzburg Residence สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวงัเก่า
สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และไดม้ีการบรูณะหลายครัง้เนื่องจากถกูท าลายจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



KER150812-EK Classic Germany Route 8D 5N 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย หากใคร
เป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการต์ูน ทางเดินโรย
กรวด ปหูินแบบยุคกลาง โบสถส์วยเก่าแก่ หิมะที่ปกคลมุขาวโพลนไปทั่วทัง้เมือง ตอ้งที่นี่ เพราะนูเรมเบิรก์นัน้
เสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายที่ไดร้บัการรกัษาเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์จากนัน้น าท่านเดินชมเมืองโบราณที่มี
อายุกว่า 900 ปี ผ่านชมเมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวติัศาสตรอี์กแห่งหนึ่งของ
เมืองนูเรมเบิรก์ จากนัน้น าท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่
ประจ าเมืองอันถือเป็นตลาดนัดคริสตม์าสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีดา้นตะวันออกของตลาดมี  โบสถ์

พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หนา้จั่วของโบสถ์พระแมมาเรีย ตวั
นาฬิกาและ ตุ๊กตาประดับนีถู้กสรา้งเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ.1509 เพื่อเป็นการร  าลึกถึงพระราชกฤษฎีกา
ทองค าปี 1356 ที่ตราขึน้ตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดคิารล์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิส์ิทธิ์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Park Inn by Radisson Nurnberg, Nuremberg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 นูเรมเบริก์–โรเธนเบริก์-ศาลากลางเมือง-จัตุรัส MarktPlatz-เมืองไฮเดลเบริก์ 
 ปราสาทไฮเดลเบริก์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิรก์ แห่งเทาเบอร ์ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตรข์องเสน้ทางสายโร
แมนติกของเยอรมนี เขา้สู่เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นศนูยก์ลางเมืองทางประวัติศาสตร์ และแนวก าแพงป้องกนัเมือง

ดัง้เดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการคา้ไวน,์ โค, กระบือ (เยอรมนั) และขนสตัวท์ี่มีมาตัง้แต่ ค.ศ.
1274 จตัรุสัใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของอาคารเทศบาลเมืองและโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บ
ภาพประทับใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือเลือกซือ้ สินคา้ต่าง ๆ ที่
ผลิตในเมืองนี ้น าท่านชมศาลากลางของเมืองโรเธนเบิรก์ ชมจตัรุสั MarktPlatz ซึ่งเต็มไปดว้ยอาคารสวยงาม 
ประหนึง่ว่าทา่นก าลงัเดินอยู่ในเมืองเทพนิยาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองที่สุดแสนโรแมนติก 

ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บรเิวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งเป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี 
โดยที่เมืองหลวงของรฐันีคื้อเมืองสตุ๊ดการท์ เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจมากทัง้ประวัติศาสตรข์องเมือง 
อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมนั เป็นที่ตัง้
ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ี
นกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนีเ้ดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)  
น าท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบรค์ ประเทศเยอรมนี 
เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งจากยุคเรอแนซ็องสท์ี่ส  าคญัที่สดุในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏหลกัฐานว่า
ปราสาทแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อใด แต่ปราสาทหลงันีไ้ดร้บัการกลา่วถึงครัง้แรกในปีค.ศ. 1214 เมื่อจกัรพรรดิฟรีดริช
ที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้พระราชทานปราสาทหลังนีใ้หแ้ก่ลุดวิจที่  1 ดยุกแห่งบาวาเรีย ตั้งแต่นั้นมา 
ปราสาทหลงันีก้็อยู่ในการครอบครองโดยตระกลูวิทเทลสบ์คั จากการที่ปราสาทขนาดนีม้ีขนาดใหญ่และตัง้อยู่
บนเชิงเขา หน้าปราสาทมีแม่น า้เนคคารไ์หลผ่าน ปราสาทหลังนีจ้ึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกัน
ขา้ศกึ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Leonardo Heidelberg City Center, Heidelberg หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5 ไฮเดลเบริก์-ย่านเมืองเก่า-สะพานเก่า Alte Brucke–ททิเิซ่-ทะเลสาบททิเิซ่-ป่าด า 
 โรงงานนาฬิกากุก๊ก ู
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชมMarktplatz ที่จตัรุสัแห่งนีจ้ะเป็นที่ตัง้ของโบสถ์ Heiliggeistkirche หรือโบสถวิ์ญญาณศกัดิส์ิทธิ์ 
โบสถ์นีถู้กปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงมามากมาย เดิมทีเป็นโบสถ์ที่ถูกสรา้งดว้ยรูปแบบ Gothic แต่เมื่อเกิด
สงครามฝรั่งเศสในปี 1709 โบสถน์ีไ้ดร้บัความเสียหาย เมื่อมีการสรา้งขึน้ใหม่จึงถูกสรา้งขึน้มาในแบบบารอค 
สว่นเรื่องนิกายแรกเริ่มเป็นนิกายคาทอลิก ปัจจบุนัก็กลายเป็นโปรเตสแตนตอ์ย่างเต็มตวั ชมความสวยงามของ
สะพานเก่า Alte Brucke สะพานหินหกซุม้โคง้ทอดยาวขา้มแม่น า้เน็คคาร ์ช่วงปี 1786-1788 เชื่อมต่อประตู 
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เมืองเก่าที่โดดเด่นดว้ยยอดหอคอยทรงกรวยแหลมแบบบารอคในช่วงศตวรรษที่  13 เมื่อเดินขา้มสะพานจะ
เห็นปราสาทไฮเดลแบรก์สีชมพอูมแดงตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา รวมถึงอาคารบา้นเรือนที่ตัง้เรียงรายอยู่
รมิแม่น า้เน็คคาร ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เป็นเมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบลอ้มดว้ยขุนเขา ตัง้อยู่ในเขตของ
ป่าด าที่ปกคลมุไปดว้ยป่าสนยืนตน้นบัหมื่นไร่ของเยอรมนั เป็นตน้ก าเนิดของ เคก้แบล็กฟอ  เรสต ์อีกดว้ย น า
ท่านเที่ยวชม ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัติดอนัดบัความสวยงามในยุโรป 
ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ป่าด า (Black Forest) เป็นเขต
ป่าสนที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพืน้ที่รอยต่อระหว่างเยอรมนัและฝรั่งเศสดว้ยความหนาแน่นของป่าสน เมื่อมองจาก
มมุสงูจะดเูป็นป่าสีด าขนาดใหญ่ น าท่านชม โรงงานนาฬิกากุ๊กกู (Cuckoo Clocks) ที่มีตน้ก าเนิดจากป่าด า
เมืองทิทิเซ่ ของแทต้อ้งท าจากไม  ้ สนแกะสลกั มีฟังกช์นัการท างานทัง้ตีบอกเวลา มีนกรอ้ง, ตุ๊กตาเตน้ร  าและ
คนเลื่อยไม ้แสดงถึงวิถีชีวิตชาวทิทิเซ่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Hofgut Sternen, Titisee หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 ททิเิซ่-น่ังกระเช้าขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ทะเลสาบไอบเ์ซ่-มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขา เพื่อชมความงดงามของยอดเขาซุกสปิตเซ่ น าทกุท่านทา้ลมหนาวกนัที่ ยอด

เขาซุกสปิตเซ่ (Mt.Zugspitze) ในประเทศเยอรมนีที่ดา้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไ์ดถ้ึง 4 ประเทศ ทัง้
เยอรมนั ออสเตรีย สวิตเซอรแ์ลนด ์และอิตาลี รวมถึงยงัสามารถมองเห็นทะเลสาบไอบเ์ซ่ (Eibsee) ไดด้ว้ย 
ในวนัที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาต่าง ๆ ในเทือกเขาแอลป์ไดช้ดัเจน และเห็นยอดเขามากกว่า 400 ยอด ถือ
ว่าเป็นศูนยก์ลางอันดับหนึ่งของการเล่นกีฬาของเยอรมัน โดยเฉพาะการเล่นสกีอีกดว้ย ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 
(Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อยู่ที่ เมืองการม์ิช–พารเ์ท่นเคียรเ์ช่น (Garmisch - 
Partenkirchen) เมืองที่อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่เป็นยอดเขาที่สงูที่สุดในเยอรมนี สงู
ถึง 2,962 เมตร  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน หรือในภาษาเยอรมันเรียกเมืองนีว้่า มึนเซน 
(Munchen) เมืองศนูยก์ลางของวฒันธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจดังานเทศกาลเบียร ์
หรือ “ออคโตเบอรเ์ฟส” ในเดือนตุลาคมของทุกปี ที่มีเสน่หแ์ห่งแควน้บาวาเรีย ซึ่งเป็นอีกเมืองในยุโรปที่มี
บรรยากาศดีและสวยงาม อิสระใหท้่านพกัผ่อนเดินเลน่ชมเมืองมิวนิค 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Leonardo Munchen City West, Munchen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 7 มิวนิค-ประตูแห่งชัยชนะ-จัตุรัสมาเรยีนพลัส-โบสถเ์ฟราเอนเคียรเ์ชอ-Ingolstadt Village 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน ผ่านชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑต์่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่สวยงาม 
ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮา้ซ ์และเขตพระราชวงัเก่า และน าท่านสู่ จัตุรัสมาเรียนพลัส (Marienplatz) 
ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูรอ้นจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า 
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านถ่ายภาพคู่ โบสถเ์ฟราเอนเคียรเ์ชอ (Frauenkirche) หรือ 
Church of Our Lady เปรียบเสมือนสญัลักษณข์องเมืองมิวนิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝด
ของโบสถต์ัง้ตระหง่านอยู่ใกลจ้ัตุรสัมาเรียนพลทัซ ์โบสถแ์ห่งนีเ้คยไดร้บัความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ที่
สอง แต่ก็ไดร้บัการออกแบบและก่อสรา้งขึน้มาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธิค เชิญท่านชมย่าน
การคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทัง้รา้นคา้พืน้เมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้ผลไม ้อาหารพืน้เมือง
ต่างๆ รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู ่Ingolstadt Village outlet ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัในแบบที่
ลดราคา ซึ่งมีรา้นคา้ต่าง ๆ มากมาย เช่น GUCCI, ARMANI, BALLY, COACH, PRADA, PHILIPP PLEIN, 
VERSACE เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินมิวนิค 
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21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินท่ี EK52 

(21.30 – 06.40(+1) // EK372 (09.30 – 18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.10 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
03 – 10 มีนาคม 66 (วันหยุดมาฆบูชา) 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

07 – 14 เมษายน 66 (วันหยุดสงกรานต)์ 95,999.- 95,999.- 30,000.- 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 66 (วันหยุดแรงงาน) 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้ าระเงิน
แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั
เนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ 
ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้
ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพัก
ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่

คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 
9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิ

บารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

 
การจอง และการช าระ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ
ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการ
เดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 
หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบรษิัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนดเงื่อนไข
การช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางบรษิัทจะ
คืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผล
ของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 

10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ 
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจาก
การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
เลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้
มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอม
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ใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมัด
จ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ 
ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัร ์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่ามดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน , 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรพัย์สิน

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  



KER150812-EK Classic Germany Route 8D 5N 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไป
เรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจาก
การตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์
หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 
 
ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง
เป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้ัน 
ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋ วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรน์ั้น
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอด
บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 
และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตยีง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ ละ
โรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม (บางครัง้
ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และแต่ละห้องอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่วง
ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนุมติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่า
ท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน้ และทาง

สถานทตูมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้โดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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