
 

 

ทัวรรหัส SRT1901715 

ทัวรเยอรมนี Germany 7 วัน 4 คืน (TG) 
ยอดเขาซุกสปตเซ   ถนนแมกซิมิเลียน   ไฮเดลเบิรก   โรเธนบวรก 
หมูบานชวานสเกา   ปราสาทนอยชวานสไตน 
จัตุรัสกลางเมือง, ศาลาวาการเมือง  
 

 



 

 

ยนิดีต้อนรับสู่การเดนิทางครั�งใหม่ภายใต้โปรแกรม 
“Germany 7 Days” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 – 15 ส.ค. 62, 20 – 26 ก.ย. 62    = 78,000 บาท 
11 – 17 ต.ค. 62, 18 – 24 ต.ค. 62, 22 – 28 พ.ย. 62 = 82,000 บาท  

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื �อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, 
ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมตา่ง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้า
ของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ �นเครื�องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้า
เมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ  ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มี
สิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ  เกิดขึ �นนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 



 

 

วันที� 1 |  
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ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

นดัหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์
เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระ
และการเช็คอิน                                     23.45 น. 
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงก์เฟิร์ต 
ประเทศเยอรมนี ด้วยสายการบินไทย เที�ยวบินที� 
TG920 เวลา 23.45 – 06.15 น. (ณ เวลาท้องถิ�น
ประเทศเยอรมนี)  

แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนบวร์ก – 
มิวนิค 
06.15 น. ถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
- เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองสดุยอดสีสนัของเยอรมนี 
- เ มืองไฮเดลเบิ ร์ก  เมืองโรแมนติกที�สุดของ
เยอรมนี 
- เมืองโรเธนบวร์ก เมืองน่ารักสวยงามราวกบัเทพ
นิยาย 
- เมืองมิวนิค เสน่ห์แหง่เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย 
เ ข้าสู่ ที� พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 
 

มิวนิค – อิปซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 
- เมืองอิปซี นําทา่นขึ �นกระเช้า สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่
- ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาที�สงูที�สดุในเยอรมนั  
เ ข้าสู่ ที�พัก Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

มิวนิค – เที�ยวชมเมือง – ช้อปปิ�ง 
- เที�ยวชมรอบเมืองมิวนิค  
- ช้อปปิ�ง ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายที�เรียกได้ว่า
เป็นสวรรค์ของนกัช้อป มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
เ ข้ าสู่ ที� พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

มิวนิค – เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
10.30 น. 
- นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศ
เยอรมัน เพื�อทําการคืนภาษี และออกเดินทางสู่
สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� 
TG925 เวลา 14.25 – 06.05(+1) น. (ณ เวลาท้องถิ�น
ปลายทางประเทศไทย) 

มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาท
นอยชวานสไตน์ – มิวนิค 
- หมู่บ้านชวานสเกา เป็นหมูบ้่านที�ตั �งของปราสาท
นอยชวานสไตน์  
- ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบในการสร้าง
ปราสาทเทพนิยาย ของการ์ตนูวอลท์ดสินีย์ 
เ ข้าสู่ ที� พัก  Hillton Garden Inn Munich city west 
หรือเทียบเทา่ 

กรุงเทพมหานคร 
06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
สวสัดภิาพ 



 

 

วันที� 1 | นัดพบเพื�อทาํการเชค็อนิที�สนามบนิสุวรรณภมูิและออกเดนิทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20.30 น. 
นัดหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสาร
ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั �น 4 (ประต ู2) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็น
เตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน 

23.45 น. 
ออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG920  เวลา 
23. 45 –  06.15 น . (+1) ( ณ  เ ว ล า ท้ อ ง ถิ� น ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี )  
เพื�อเดนิทางไปทา่อากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
 



 

 

วันที� 2 | แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบร์ิก –  
โรเธนบวร์ก – มิวนิค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

06.15 น. 

เ ริ� ม ต้ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที� ย ว ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ที�                
เมืองไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) เมืองที�ได้ชื�อว่าโรแมนติก
ที�สุดในเยอรมนี เนื�องด้วยความสวยงาม สง่า และสงบของ
เมือง ประกอบกับมีแม่นํ �า Neckar ไหลผ่านเมือง จึงทําให้
เมืองนี �มีเสน่ห์และสร้างความประทบัใจทุกครั �งแก่ผู้มาเยือน 
นําคณะเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) 
ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินทรายแดงทั �งหลัง 
สร้างโดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์ รูเปรคท์ที� 3 ในสไตล์โกธิก-     
บาโรก มาถูกทําลายตอนที�ฝรั�งเศสยึดเมืองได้ ต่อมาได้รับ
การบรูณะ ปราสาทประดบัด้วยรูปปั �นของเหล่านกับญุ  หน้า
ทางเข้าปราสาทมีสะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke 
ไฮไลท์ของปราสาทอยู่ที�ถงัไม้เก็บไวน์ใหญ่ที�สดุของโลก หรือ
รู้จกักนัในนาม The Heidelberg Tun ทําจากไม้โอ๊คหลายพนั
ต้น จไุวน์ได้ถึง 200,000 ลิตร จะนําพาทกุท่านเข้าไปถึงห้อง
ใต้ดนิเพื�อให้เห็นกบัสายตาตวัเองวา่ยิ�งใหญ่ขนาดไหน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่ไปยงัเมืองสวยขนาดเล็กในรัฐบาวาเรีย เป็นเมือง
ที�ยงัคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บ้านแบบก่ออิฐ มี
หลงัคายอดแหลม สีแดงสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวย สดใส คือ  
โรเธนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (166 ก.ม./  
2 . 30 ชม.) เป็นเมืองโบราณตั �งอยู่ภายในวงล้อมของกําแพง
เมือง ได้เวลาสํารวจเมืองแห่งนี �โดยเริ�มจาก จัตุรัสกลาง
เมือง, ศาลาว่าการเมือง ทางเดินเท้าแคบๆ เล็กๆ เป็นถนน
เก่าอดัด้วยก้อนหินตดัเหลี�ยม กนัล้อรถม้าลื�นในตอนหิมะตก 
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี � ตามอธัยาศยั สมควรแก่
เวลาออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munchen) (250 ก.ม./ 2 
ชม. 36 นาที) เมืองที�ไมไ่ด้มีดีแคเ่บียร์ ถือเป็นเมืองมหานครที�
มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที�สดุในเยอรมนี 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 



 

 

วันที� 3 | มิวนิค – หมู่บ้านชวานสเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

   ได้เวลานําท่านไปเปิดจินตนาการประหนึ�งเป็นตวั
ล ะ ค ร ใ น เ ท พ นิ ย า ย ที� ห มู่ บ้ า น ช ว า น ส เ ก า 
(Schwangau Village) อันเป็นที�ตั �งของ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (120 
ก.ม./ 1 ชม. 45 นาที) ที�สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที� � 
กษัตริย์ผู้ หลงใหลในศิลปะสร้างปราสาทหลงันี �ด้วย
ความรักและความปลาบปลื �มที�มีตอ่ นายริชาร์ด วาก
เนอร์ นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน ซึ�งต่อมาเป็น
ต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายชื�อดัง ของ Walt 
Disneys ที�ทกุคนคุ้นตา 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
   ได้เวลานําท่านก้าวเข้าสู่ ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ (Neuschwanstein Castle) ที�ได้รับการยกย่อง
ว่ามีความงดงามมากที�สุดอีกแห่งหนึ�งในโลกจนได้
กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยาย
เจ้าหญิงนิทราที� สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ทั�วโลก ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพกับวิวปราสาทที�งดงาม ตามมุมที�ท่าน
ปรารถนา  ภายในได้รับการตกแตง่อย่างงดงาม หาก
ใคร ชื� นชอบภาพวาดฝาผนัง  งานประติมากร 
หรือช่างแกะสลกัไม้ฝีมือเยี�ยม ที�นี�น่าจะเป็นอีกแห่ง
หนึ�งที�ทําให้คณุเพลิดเพลิน แถมยงัมีห้องบลัลงัก์ ห้อง
บรรทม ห้องทรงดนตรี ห้องโอเปร่า ท้องพระโรง 
ที�ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรอย่างด้วยภาพเขียน
มากมาย เพลิดเพลินกบัปราสาทเต็มอิ�มกนัแล้ว ก็ได้
เ ว ล า นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ เ มื อ ง มิ ว นิ ค 
(120 ก.ม. / 1 . 45 ชม.) 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่นําท่านเดินทางสู่เมืองอิปซี (Eibsee) (120 
ก.ม./ 2 ชม.)  นําท่านขึ �นกระเช้าที�สถานีอิปซี เพื�อขึ �น
ชมวิวพาโนรามาด้านบน ยอดเขาซุกสปิตเซ่  
(Zugspitze Peak) ภูเขาที�สงูที�สดุในเยอรมนั ไม่วา่จะ
หันไปมุมไหน ทิศใด องศาที� เท่าไหร่ ท่านก็ได้ชม
บรรยากาศและววิที�สวยงามไกลสดุสายตา   มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เช็คอินพร้อมลงรูปโพสแคปชั�นเก๋
ตามสไตล์ เทือกเขานี �เ ป็นอีกหนึ�งพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย ถ้าบรรยากาศดีๆ 
ท้องฟ้าเปิดเฉิดฉาย จากยอดเขานี �ท่านจะมองจะเห็น
ทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ คือเยอรมนั, 
ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที�
อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) 

รับประทานอาหารกลางวนั บน ยอดเขาซุกสปิตเซ ่
กลบัสูพ่ื �นดินด้านลา่งและตรงเข้าสู ่เมืองมิวนิค (115 
ก.ม./ 2 ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพด้านหน้าของ
พระราชวงัฤดรู้อนนิมเฟนบร์ูกและสวนที�สวยที�สดุแหง่
หนึ�งในโลก มีเวลาเพียงพอที�จะให้ทกุท่านได้ชมความ
งามภายในสวน พร้อมกับถ่ายภาพความงดงามของ
พระราชวงัแหง่นี �ด้วยความอิ�มเอมใจ 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

วันที� 4 | มิวนิค – อปิซี – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – มิวนิค 



 

 

วันที� 5 | มิวนิค – เที�ยวชมเมือง – ช้อปปิ�ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เข้าสู่ที�พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เริ�มต้นการเที�ยวชมรอบเมืองมิวนิคแบบสบายๆไมเ่ร่ง
รีบ เริ�มต้นกนัที� ประตชูยัเมืองมิวนิค เขตยา่นเมืองเก่า 
จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ศาลาว่าการเมือง
มิวนิค นกัท่องเที�ยวที�นี�ต้องมารอชมตุ๊กตาเต้นระบําที�
ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าใน เวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากจากนักท่องเที�ยวที�มาเยือน เนื�องจาก
ออกมาโชว์ตวัแค่วนัละ 2 รอบเท่านั �น ทกุคนตั �งใจมา
ที�นี�จึงตั �งหน้าตั �งตารอคอยเพื�อจบัภาพสําคญันี �  ล้วน
แล้วแต่เป็นสถานที�สําคญัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
อิสระทุกท่านเที�ยวชมเมืองตามอัธยาศยั พร้อมเก็บ
ภาพเป็นความทรงจําที�สวยงามเป็นที�ระลกึ  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถึงเวลาที�นกัช้อปหลายท่านรอคอยที�จะละลายทรัพย์ 
ณ ถนนแมกซิมิเลียน ถนนสายหลักที�นกัช้อปต้อง
ไม่พลาด เป็นที�ตั �งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็น
ที�ตั �งของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที�ยวมาเดิน
เลน่บนถนนสายนี �อาจได้กระทบไหล ่หรือถ่ายภาพตดิ
ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่ ร่วมเฟรมด้วย 
สวยๆกนัไป 

รับประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม ณ ภตัตาคาร 



 

 

วันที� 6 | มิวนิค – กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ที�พัก Hillton Garden Inn Munich city west หรือเทยีบเท่า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
10.30 น. 
นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั เพื�อทําการ
คืนภาษี และออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เ ที�ยวบินที�  TG925 เวลา 14.25 – 06.05 (+1) (ณ เวลาท้องถิ�น
ปลายทางประเทศไทย) 

 



 

 

วันที� � | กรุงเทพมหานคร 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

06.05 น. 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย
สวสัดภิาพ เวลา 06.05 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
 
“ขอขอบพระคณุสาหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดนิทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบกนั
ใหมก่บัการเดนิทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครับ/คะ่” 



 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีทางบริษัทไดจดัเตรียม น้ําพริกแหง น้ําจิ้มตางๆ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป หรือ
ขนม บริการใหระหวางการเดินทาง โดยมิไดรวมอยูในคาทัวร 

เงื่อนไขและคําแนะนาํสําหรับการซื้อทัวร 

PERIOD 

Tour 
Fare 

Adults 

Child 
4-12 
With 
Bed 

Child 
4-6 
No 

Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 9 – 15 Aug 19 72,000.- 64,800.- 57,600.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

 20 - 26 Sep 19 72,000.- 64,800.- 57,600.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

 11 - 17 Oct 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

 18 - 24 Oct 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

 22 - 28 Nov 19 76,000.- 68,400.- 60,800.- 9,800.- 11,700.- สอบถาม 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาต๋ัวเครื่องสายการบินไทย ไป-กลับ รวมคาภาษสีนามบิน 
 คาพาหนะทองเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที่ ปราสาทไฮเดลเบิรก, ปราสาทนอยชวานสไตน, ขึ้นกระเชายอดเขา
ซุกสปตเซ 
 โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นใน

แตละประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (เชงเกน)  ** พักในประเทศเยอรมัน 4 คืน ** 
 น้ําดื่ม 1 ขวด / ทาน / วัน 

 



 

 

 ค  าประกั นการ เดิ นทางของ  บริ ษั ท  Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินใน
กรรมธรรม ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความ
ประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 

คาทัวรไมรวม : 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะถูก

เรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่

สั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื ่ องด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง
บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

 
การจองทัวร (How to make your reservation) : 

เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาว
จะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วัน
กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make 
your reservation) : 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที ่บงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี ่ยวของกับการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื ่มสุราบนรถ, ไมรักษา

เวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับ
เงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงให
ผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 

ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ 
NO SHOW 

หัก 100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมาแทนได 

โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวี
ซา และคาเปลี ่ยนชื ่อตั ๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยูในเงื ่อนไขของตั ๋วที ่เปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 



 

 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตาม
ระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็ว
กวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 20 ทาน 
โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวร
ใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
อันไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ  บ .  Allianz Global Assistance Service 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไวใน
กรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของ
ทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และ
จะไมมีการคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และ
การจัดที่น่ังของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได   



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจ
ในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
น้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ 

Star Alliance ได 50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟ
ฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของ
สายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสาย
การบินเทาน้ัน 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการ
วางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําให
ทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ี
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 
เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลี ่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที ่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า ซึ ่งขึ ้นอยู กับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้น ๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการ
ความสะดวกสบายและหองที่ใหญกวาเดิม ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปน
หองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

 



 

 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับ
จองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่
ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่
ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจาก
ไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชม
จากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใช

บริการ ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / 
ใบ / ครั้ง 

 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และ
การเรียกคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หาก
สัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบนิดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�า
อาจจะถูกกําหนดใหมีนํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของสายการบินน้ัน ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในน้ําหนัก
สวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง “ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทาน
ในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 



 

 

 กระเป�า สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการ
สูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญที ่โหลดขึ ้นเครื ่อง ตามการ
พิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, 

โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่
โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 – 5  ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศเยอรมัน  ใชเวลาพิจารณาประมาณ 5-10 วันทําการ 
(ในการย่ืนคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง 

ที่สถานทูตเยอรมนี )  ถ.สาทร 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ ่ากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมี

พาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ทาน
จะตองนําไปแสดงดวย เพื่องายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2x2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหาม
สแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  



 

 

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที ่เริ่ม
ทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน  
6. กรณีที ่เป นนักเร ียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” 

(ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  
7. สามารถใช copy จาก bookbank ไดหากมีการ update bookbank โดย

สม่ําเสมอทุกเดือน (ยอนหลัง 3 เดือน) ไมกระโดดขามเดือน หากมีการกระโดดขาม
เดือนตองขอ Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวยอนหลัง 3 เดือน ออกโดย
ธนาคารรับรอง ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 
6 หลัก  

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
8. กรณีที่บริษัทของทาน ทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

9. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตอง
ทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ ่งได ณ ที ่ว าการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามวันและเวลานัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ 



 

 

 

จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวดวยเชนกัน 

12. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูก
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 

ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


