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วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 4 ดาว 
B L D 

1 
กรุงเทพฯ – สนามบินมิวนิค (เยอรมนี) – ชมเมือง – การ์มิสช์ ปาร์
เทนไครเช่น 

- - - 
Hotel Mercure, Garmisch 

Partenkirchen 

2 
การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – หมู่บา้นชวานเกา – 
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองฟุสเซ่น 

✓ - - Luitpoldpark-Hotel Fussen 

3 เมืองฟุสเซ่น – เมืองโรเธนบวร์ก – ชมเมือง – เมืองวร์ูซเบิร์ก ✓ - - Hotel Novotel Wurzburg 

4 
เมืองวร์ูซเบิร์ก – เมืองโรเธนบวร์ก – ชมเมือง – Wertheim Village 
Outlet – เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต 

✓ - - Holiday Inn, Frankfurt 

5 
เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ชมเมือง – เท่ียวชมเมือง  
แฟรงคเ์ฟิร์ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ   

✓ - - - 

 
 

WONDERFUL GROUP&GO 
แกรนด์เยอรมนี 5 วนั 4 คนื  

ก าหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563  
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

34,900.- 
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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินมิวนิค (เยอรมนี) – ชมเมือง – การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น  

........ น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินที่เลือกท าการจอง 

........ น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จากนั้นผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการทาง
ศุลกากร คนขบัรถทอ้งถ่ินรอรับตรงประตูทางออก 

 น าท่านเท่ียวชม มิวนิค (Munich) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่า
แบบเรอเนซองส์  คลาสสิค หรือทันสมัย  น าท่ านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก 
(Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดิ
นานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอ
สติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อีเล็ค
เตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานท่ีส าคัญๆ อาทิ 
พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง 
บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บา
วาเรียท่ีช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน ซ่ึงมีส่ิงท่ีน่าชมมากมาย อาทิ 
Mariensaule รูปป้ันพระแม่มารีทองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีหอ
นาฬิกาท่ีเรียกว่า Glockenspiel มีระฆงัและตุ๊กตาซ่ึงจะออกมาเตน้ระบ า ให้ชมกนัในเวลา 11 โมงเช้าในหน้า
หนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเยน็อีกหน่ึงรอบในหน้าร้อน และมีโบสถแ์ม่พระท่ีงดงาม (Frauenkirche) ท่ีมีโดม
เป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลกัษณ์ ชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้
การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่าน
ไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงใน เมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว
นิยมมาพกัผ่อนกนับา้นเรือนตกแต่งดว้ยสไตลบ์าวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบา้นเรือนและถือเป็นประตู
สู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดิน
ป่า เล่นสกี หรือท ากิจกรรมกลางแจง้ต่าง น าท่านเดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคของเมือง 
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ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ Hotel Mercure, Garmisch Partenkirchen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง  การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – หมู่บ้านชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองฟุสเซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Mt. Zugspitze) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพ

ประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม
การท่องเท่ียวได้ทั้ งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม
กวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนั
อีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกั
เดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน ้าแขง็สายเดียวของเยอรมนี
ท่ียามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดบั อิสระ
ท่านตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานเกา (Schwangau) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ เพื่อน าท่านขึ้น

สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวา
เรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผา
ขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็น
ปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้
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ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเป
ร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทใน
เทพนิยาย เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทาง
สุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ท่ีแควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติดกบัชายแดนออสเตรีย เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นบัพนัปีท่ีไดรั้บฉายาวา่ Village of the king’s castles เดินเล่นชม
เมืองน่ารักท่ีทาสีหลากสีสันเหมือนเมืองลูกกวาด โอบดว้ยเยอรมนัแอลป์เป็นฉากหลงั ตดัดว้ยถนนเป็นซอก
ซอยเล็กๆลดัเล้ียวไปตามซอกตึกและตามอาคารบา้นเรือนก็มีการแต่งแตม้ลวดลายบนตวัอาคารท าให้ดูไม่เบ่ือ 
เมืองเล็กๆเมืองน้ีจึงเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัผ่อน โดยเฉพาะท่ีถนนคนเดินใจกลางเมืองนั้นจะพบผูค้น
ออกมานัง่คาเฟ่ จิบเบียร์ 

 
ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ Luitpoldpark-Hotel Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม เมอืงฟุสเซ่น – เมืองโรเธนบวร์ก – ชมเมือง – เมืองวูร์ซเบิร์ก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนบวร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรือ เรียกสั้นๆว่า เมือง

โรเทนบวร์ก เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ประเทศเยอรมนี แห่งเทาเบอร์ได้
กลายเป็นส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี (ระยะทาง 246 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 
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เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่าน ชมเมืองโรเทนบวร์ก เขา้สู่เขตเมืองเก่า ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพง

ป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ท่ีมีมาตั้งแต่ 
ค.ศ.1274 ชมศาลาว่าการเมือง (Town Hall )ท่ีตั้งตระหง่ายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้น
ถูกสร้างขึ้ นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค ชม คริสตจักรเซนต์ยาโคบ (Church of St. Jacob)
คริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโรเทนบวร์ก หรือจะไปชมความงดงามของอาคารบา้นเรือหลากสีสันท่ี จตัุรัส 
Plönlein จตุัรัสเล็กๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบๆจตัุรัสประกอบไปดว้ยลานน ้าพุและตลาดเก่า ซ่ึง
อยูท่างดา้นซา้ยของจตัุรัส ส่วนดา้นขวาเป็นประตู Kobolzeller งดงามดว้ยบรรยากาศสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ย
อาคารบ้านเรือนสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ท่ียงัคงสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมท่ีสุด  จากนั้นเดินทางสู่ 
เมืองวูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือ
ของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเมน ซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่น เพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั และเป็น
เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  

ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 
เข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ Hotel Novotel Wurzburg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี เมืองวูร์ซเบิร์ก – เมืองโรเธนบวร์ก – ชมเมือง – Wertheim Village Outlet – เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ีโดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) เขา้ชม มหาวิหาร

แห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นค.ศ. 788 ใน การก่อสร้างระหว่างปี1040-1225 ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์มหาวิหารภายนอกสร้างแบบโรมาเนสก์  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบา
โรก และไดมี้การบูรณะหลายคร้ังเน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ท่ีรวบรวมร้านคา้ชั้น

น าไวอ้ย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY 
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองท่ีได้รับการพฒันาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เน่ืองจากมี
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ท าเลท่ีตั้งเป็นเสมือนเส้นตดักนัของถนน รถไฟ และเคร่ืองบินท่ีส าคญั เป็นท่ีตั้งของโลกทางดา้นเศรษฐกิจ ตึก
สูงระฟ้า ท่ีมีธนาคารต่างชาติและสถาบนัทางการเงินชั้นแนวหนา้มากมายจาก 

 
ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

เข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ Holiday Inn, Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า  เมืองแฟรงค์เฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ชมเมือง – เที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองน้ีมีความน่าสนใจมากทั้งในแง่ประวติัศาสตร์ของเมือง เป็นเมือง

มรดกโลก และปัจจุบนัไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองของการผ่าตดัหัวใจ ท่ีไดช่ื้อวา่ดีท่ีสุดใน
โลก น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (ไม่รวมค่าขึน้เคเบิ้ล) ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวย
ให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินเล่นไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญ่อย่างตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ 
เม่ือขึ้นไปอยู่บนเนินเขาท่ีตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวท่ีจะมองลงไปดูตวัเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยงัเห็น
แม่น ้ าเนคคาร์ ท่ีไหลผ่าน ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการก่อสร้าง
ต่อเน่ืองกว่า ๔๐๐ปี ตวัอาคารดา้นนอกและตวัวงัเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์ส่วนอีก๒อาคารท่ี
อยู่ ทางตะวนัออกและทางเหนือสร้างเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ ซ่ึงถือว่า เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญั
ทางดา้นสถาปัตยกรรมของเยอรมนี นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้นถงัโอ๊คบ่ม 
ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
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เที่ยง  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ แฟรงค์เฟิร์ต แวะถ่ายรูปหน้า มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งนครแฟรงค์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตลใ์นช่วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงใน
อดีตกาลมหาวิหารแห่งน้ี ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผูป้กครองแควน้โรมนัคริสตจกัร และเป็นสัญลกัษณ์
แห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสโรมเมอร์ (Romerberg Square) 
ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศลากว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างขึ้น
ในปี 1405 ตรงกันขา้มกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารก่ึงไม้ซุงอนังดงาม แบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ท่ี
เรียกว่า ออสไซเล่อ (Ostzeile) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิม
ท่ีเคยถูกท าลายหมดส้ิน เม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่ง
ความยติุธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน เป็นตน้มา 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอืงแฟรงค์เฟิร์ต 

ค ่า  อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย 

........ น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่เลือกท าการจอง 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
คณะ 4-5 ท่าน 

ท่านละ 
คณะ 6-7 ท่าน 

ท่านละ 
คณะ 8-9 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

พฤษภาคม - ธันวาคม 2563 53,900.- 36,900.- 34,900.- 12,500.- 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์** 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่ารถน าเท่ียว มาตรฐานยโุรป พร้อมคนขบัรถช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมท่ีพกัระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
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 ค่าภาษีนกัท่องเท่ียว 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยนิดีรับบริการยืน่วีซ่า กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 8 ยโูร x 5 วนั = 40 ยโูร/ลูกคา้ 1 ท่าน   
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยและไกดท์อ้งถ่ินใหบ้ริการ, จะมีเพียงแค่คนขบัรถพดูภาษาองักฤษเท่านั้น 
❖ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ 
❖ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
❖ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี เกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 



 

 10   

❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


