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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 มิวนิค-โอเบอรอ์ัมเมอรเ์กา-ซุกสปิตเซ่-การม์ิช 
00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที่ยวบินที่ TG924 (00.50-07.05) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง                                                                                                                                     

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา ตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาแอมเมอรเ์กาแอลป์เป็นเมืองที่มีบรรยากาศทางธรรมชาติที่สวยงามของหุบเขาและยังเป็น
หมู่บา้นที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งผนงัอาคารบา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา และ
วิถีชีวิตชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถิ่นเป็นงานแกะสลกัไมท้ี่มีความสวยงามขึน้ชื่อ น าท่านสู ่สถานีรถไฟ 

ซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ภเูขาที่สงูที่สดุใน
เยอรมนั ใหท้่านชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดบั 2,000
เมตร น าท่านเปลี่ยนน่ังกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้
เวลาท่านเดินเลน่ถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของ เทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้
เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



KEU061014-TG EU with Love เยอรมนี-เชก-ออสเตรยี 10วัน7คนื 

น าท่านเดินทางสู่เมืองการม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch-Partenkirchen)  เมืองเล็กๆ ที่อยู่
ในเทือกเขาแอลป์ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ 
Best Of The ALPS ดว้ยตวัเมืองน่ารกัที่เต็มไปดว้ยภาพวาดบนก าแพงที่ชมไดอ้ย่างไม่รูเ้บื่อ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Mercure, Garmisch หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
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  3  หมู่บ้านเพรียนอัมคีมซี–พระราชวังแฮเรนคิมเซ–ซาลซบ์วรก์–สวนมิราเบล-ฮัลลส์ตัทท ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านเพรียน อัม คีมซี (Prien Am Chiemsee) เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส าคญัใน

เขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ เพื่อล่องเรือสู่ พระพระราชวังแฮเรนคิมเซ(Herrenchiemsee ) 

หนึ่งในพระราชวงัสดุอลงัการที่สรา้งโดยกษัตริยล์ดุวิกท่ีสองแห่งแควน้บาเยิรน์ เป็นพระราชวงัที่สรา้ง
อยู่บนเกาะในทะเลสาบคีมเซ (Chiemsee) สรา้งเลียนแบบพระราชวังแวรซ์ายส ์ (Château de 
Versailles) ของฝรั่งเศสทัง้ภายในและภายนอก จากนัน้น าท่านนั่งเรือกลบั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาลซบ์วรก์ (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติคของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 น า
ท่านเขา้ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถู้กยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนัน้ถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี 
โดยมีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบาโรกที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ขา้ชม
ความงามของสวนดงักล่าวในปี 1858 ที่ส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง 
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เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย  ช้อปป้ิงถนนเกรไทเดร้ (Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงย่านเมือง
เก่าที่มีรา้นคา้แบรนดเ์นม คาเฟ่ รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่ระลึก มีจุดเด่นอยู่ที่ป้ายเหล็กดดั และ
ขอบหน้าต่างของแต่ละรา้น  แลว้น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโกเซา ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขา
แอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รฐั Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนีม้ีมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ ์โกเซาลายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และป่าไม้อันแสนอุดม
สมบูรณ ์ใหท้่านไดส้มัผัสป่าไม ้และล าธารอันแสนอุดมสมบูรณเ์ดิมทีประชากรที่เมืองนี ้ประกอบ
อาชีพท าเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเขา้มาเป็นรายไดห้ลกัของที่นี่ ชม
ความสวยงามของ Gosauseen เป็นทะเลสาบสามแห่งทางตะวนัตกเฉียงใตซ้ึ่งเป็นส่วนอลัไพนข์อง
อัปเปอรอ์อสเตรีย ตัง้อยู่ใกลเ้มือง Gosau ซึ่งอยู่ใกลก้ับเมือง Salzburg ภูเขาที่ลอ้มรอบทะเลสาบ
เรี ยกว่ า เทื อก เขาดัคช ไตน์  ประกอบไปด้วย  Vorderer Gosausee, Gosaulacke, Hinterer 
Gosausee น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลลส์ตัทท ์(Hallstatt) หมู่บา้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ใน
แถบ Salzkammergut ริมทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติค และไดช้ื่อว่า
เป็นหนึ่งในพิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติ
สุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบลอ้มทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน า้ ใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พรอ้ม
สะทอ้นภาพความอลงัการของขนุเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการ
ขึน้อีกเป็นทวีคณู ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกนัเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สดุน่ารกั
ซึ่งเต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Heritage, Hallstatt หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (หมู่บา้นเลก็ริมทะเลสาบ) 
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 4   เวียนนา-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังฮอฟเบริก์-ช้อปป้ิงถนนคารน์ทเ์นอร ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเวียนนา (Vienna) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชั่วโมง25นาท ีเมืองหลวงของ
ประเทศออสเตรีย มนตเ์สน่หข์องเวียนนาที่ดงึดดูใหห้ลายๆ คนอยากมาเยือนบรรยากาศสดุคลาสสิก
ของตกึอาคารโทนสีขาวนวลงดงามแบบดัง้เดิม รูปป้ันบคุคลส าคญั รถมา้ โรงละครโอเปรา่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้ชมเมืองกรุงเวียนนา (Vienna) ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไป
ดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.
1863-1869 ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่
ประทับของราชส านักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 น าท่าน
แวะถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรุงเวียนนา ซึ่ง
พระเจา้คารล์ที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทกุขย์ากของประชาชน 
จากนั้นอิสระท่านช้อปป้ิงสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis 
Vitton,Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสือ้แฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และ
สินคา้ของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนนคาร์ทเนอร์ (Karntnerstrabe)ใจกลางกรุง
เวียนนา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 

 
พักที ่Hotel Austria Trend Europa, Vienna หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 5 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์เชสกี ครุมลอฟ-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน(์Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์รูก์ เริ่มมีประวติัการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย

จ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่
ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน
เลน่ที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรฐัเชกในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 

ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรกัษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครัง้ใหญ่โดยยังคงรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าชื่นชมจากประวัติศาสตรท์ี่ยาวนาน มีความส าคัญ
และโดดเด่นในการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนเมือง   
ครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทครุมลอฟ 
(Cesky Krumlov Castle) ถือเป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาท
ปราก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักที ่Hotel Old Inn,Cesky Krumlov หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 ปราก–จัตุรัสเมืองเกา่–อนุสาวรียย์านฮุส-หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงสาธารณรฐัเชก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชั่วโมง 
12นาที มีประวติัศาสตรย์าวนานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
กรุงปรากมีจุดเด่นน่าสนใจของสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิหาร โบสถ ์อาคารบา้นเรือนต่างๆ ที่
งดงามและเก่าแก่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ Square) บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่หอ์นัน่าหลงใหล มี

ศิลปะการก่อสรา้งที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองสแ์ละบาโรก อาคารบา้นเรือนและ
วิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชม
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อนุสาวรียย์านฮุส (Jan Hus Monument) ผูซ้ึ่งอทุิศตนเพื่อต่อสู่กบัการฉอ้ราษฎรใ์นคริสตจกัรและ
เขาถกูจบัเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ.1415 จากนัน้ไม่นานเขาก็ไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นวีรบรุุษของชาวปราก น า
ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอก
เวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีรูปป้ันสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่ง
นกับญุแต่ละองคก์็จะมีอิรยิาบถแตกต่างกนัตามความหมายของชื่ออาทิเช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ 
หลงตวัเอง เพราะฉะนัน้จึงมองแต่ตวัเองในกระจกเป็นตน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Hilton old town Prague หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางย่างเมืองเก่า) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 ปราสาทแหง่กรุงปราก – คารโ์ลวี – ศาลาน ้าแร่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าชมปราสาทแห่งกรุงปราก(Prague Castle) ไดช้ื่อว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สรา้งโดยเจ้าชายบอริวอย ในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของ
กษัตริยแ์ต่ปัจจุบันไดก้ลายเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีสาธารณรฐัเชค น าชมความสวยงาม
ใหญ่โตของตัวปราสาท และ มหาวิหารเซนตว์ิตุส ที่เริ่มสรา้งในปี ค.ศ.1334 และไดม้ีการปรบัปรุง
และต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1929 เนื่องจากการใช้เวลาในการสรา้งนาน ท าให้ได้รับ
อิทธิพลของสถาปัตยกรรมหลายแบบ ทัง้แบบโกธิค เรอเนสซองสแ์ละบาโรก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าทานสู่เมืองคาร์โลวี วารี(Karlovy Vary) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเมืองคารล์บาด เป็นเมืองที่มี
การค้นพบน ้าแร่โดยพระเจ้าชารล์ที่4 ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
ตะวนัออก น าชม“เมืองน า้แร่”แสนสวยที่สดุแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝ่ัง
แม่น า้เทปลา้ เมืองแห่งนีค้น้พบแหลง่น า้แรร่อ้นธรรมชาติและพบบ่อน า้พรุอ้นถึง 12 แห่ง ท าใหเ้ป็นที่
นิยมในการเขา้คอรส์สปาเพื่อสขุภาพ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Grand Pupp, Czech   หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (ใจกลางเมืองเก่า) 
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 8 อินกอลสตาดท ์- ช้อปป้ิง Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตาดท ์ (Ingolstadt) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง 57 นาที 

เมืองนีเ้ป็นเมืองในรฐับาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ยของแม่น า้ดานูบ เมืองนีเ้ป็นที่รูจ้ัก
ในฐานะเมืองที่ เป็นต้นก าเนิดของสมาคมลับชื่ออิลลูมินาตี และเป็นสถานที่ด  าเนินเรื่องใน
วรรณกรรมแฟเกนสไตน ์โดยแมรีเชลลีย ์ที่วิกเตอรแ์ฟรงเกนสไตน ์นกัวิทยาศาสตรส์รา้งปีศาจขึน้มา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านอิสระชอปป้ิงที่ Ingolstadt Village Outlet เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง
ต่างๆ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดกูาลต่างๆ ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่าง
มากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปป้ิงสินค้าสตรีทแบรนด์และแบรนด์เนม จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู ่เมืองมิวนิค (Munich) นบัเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อนัดบัสามของประเทศเยอรมนัรองจาก
เบอรล์ินและฮมบวรค์ โดยอยู่ภายใตก้ารปกครองของรฐับาวาเรียและตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเยอรมัน 
เสน่หข์องเมืองนีม้ีมากมายหลายสิ่งทัง้ท าเลของตัวเมืองที่อยู่บนแม่น า้อีซาร ์เหนือเทือกเขาแอลป์ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร ์รวมทั้งสถาปัตยกรรมของตึกอาคารที่มีการอนุรกัษ์ความ
ดัง้เดิมไดอ้ย่างดีงาม เรียกไดว้่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าเที่ยวมากเช่นกนั                 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hotel Maritim, Munich หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 9 พระราชวังนิมเฟนเบริก์ - สนามบนิมิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายภาพ (ดา้นนอก) พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็น
วงัฤดรูอ้นของ พระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูร้เิริ่มสรา้งปราสาทคือเฟอรดิ์นานด ์มาเรีย เจา้ชายอี
เล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอย ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่
สนามบินเมืองมิวนิคเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

14.25 น.  ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) เที่ยวบินที่ TG925 
(14.25.-06.05)+1 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.35 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครือ่ง) 
 

 10 กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเด่ียว 
26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 66 129,999.- 129,999.- 29,9000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านที่พักหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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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. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 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,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
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ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ัง้หมกด
หรือค่ามดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋ว
รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 



KEU061014-TG EU with Love เยอรมนี-เชก-ออสเตรยี 10วัน7คนื 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ 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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