


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	กรุงปราก	-	สะพานชารล	-	จัตุรัสเมือง
เกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	DUO	PRAGUE
หรือเทียบเทา

3 ปราสาทแหงปราก	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-
เมืองลินซ

พักที่
STEINGENBERGER
หรือเทียบเทา

4 ฮัลชตัทท	-	เมืองฟุสเซน	-	ถนนสายโรแมนติก
พักที่	MY	PARK	HOTEL
KEMPTEN	หรือเทียบ
เทา

5 ปราสาทนอยชวานสไตน	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-
โบสถเฟราเอนเคียรเชอ	-	ถนนแมกซิมิเลียน

พักที่	TRYP	BY
WYNDHAM	MUNICH
หรือเทียบเทา

6 สนามบินนครมิวนิค

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

17	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 41,499	บาท 41,499	บาท 41,499	บาท 7,000	บาท

24	พ.ย.	60	-	30	พ.ย.	60 41,499	บาท 41,499	บาท 41,499	บาท 7,000	บาท

1	ธ.ค.	60	-	7	ธ.ค.	60 41,499	บาท 41,499	บาท 41,499	บาท 7,000	บาท



21.45	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D	สาย
การบินไทย	ประตู	2-3	พบเจาหนาที่จางทางบริษทั	จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที่

TG-924	(บริการอาหารรอบดึกและอาหารเชาบนเครื่อง)
07.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	จาก

น้ันเดินทางสู	เมืองพิวเซน	เมืองแหงเบียรยี่หอดัง	PILSENER	URQUELLของสาธารณรัฐเช็ค
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสู	กรุงปราก	นครหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค	นําทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมบรรยากาศ

ที่สวยงามของกรุงปราก	บนสะพานชารลส	ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา	และนับวาเป็น	1	ในแลนดมารคหรือ
สัญลักษณที่สําคัญของปราก	จากน้ันนําทานเดินสูจตุรัสเมืองเกา	หรือ	OLD	TOWN	SQUARE	ที่ตั้งของหอ
นาฬิกาดาราศาสตรที่ทุกๆหน่ึงชั่วโมง	จะมีนักทองเที่ยวมายืนรอชมหนาตางที่เปิดออกมาแลวทานจะไดเห็น
เหลานักบุญทั้ง	12	พระองค

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม	DUO	PRAGUE	หรือเทียบเทา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง



บริการอาหารรอบดึกและอาหารเชาบนเครื่อง

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	แวดลอมดวยสถาปัตยกรรมบารอค	กอธิค	และรอคโค
โคที่อลังการ	จัตุรัสเมืองเกาเป็นอีกยานที่นาน่ัง	มีคาเฟหลายรานใหเลือก	หรือ
จะเชามาหรือรถมาน่ัง	เดินสํารวจตลาด	ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	DUO	PRAGUE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานขึน้ชมวิวสวยบนเนินเขา	และเดินชมบริเวณรอบนอกของ	ปราสาทแหงกรุงปราก	ชมบริเวณจตุรัส

ดานหนาของมหาวิหารเซนตวิตุสที่สวยงามดวยศิลปะแบบโกธิค	ผานบริเวณระเบียงดานในของปราสาทที่
ปัจจุบัน	เป็นที่ทําการของคณะรัฐบาลและทานประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค
นําทานออกเดินสู	เมืองเชสกี้	ครุมลอฟ	เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ	ตัวเมืองตั้งอยูบนคุง

แมน้ําวัลตาวา	อันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ใชปกปองเมือง	ที่เป็นเมืองโบราณในยุคกลาง	บานเรือนแตละหลัง
ตกแตงอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว	มีสีสันสวยงามเหมือนสีลูกกวาด	นอกจากน้ี	เมืองเชสกี้	คลุมลอฟยังไดรับ
การยกยองจากยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

ชวงบาย
นําทานถายรูปดานนอก	ปราสาทครุมลอฟ	ที่สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1250	สิ่งที่ทําใหปราสาทโดนเดนคือหอคอย



ไมมีบริการอาหารคํ่า

ทรงกลมที่สรางขึน้จากหินออนสีชมพู	มองเห็นไดจากทั่วเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองลินซ	อีกหน่ึง
เมืองใหญของออสเตรีย	ที่ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบ

ชวงคํ่า
ไมมีบริการอาหารคํ่า	ใหทานมีเวลาเดินเลนชมเมือง
นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม	STEINGENBERGER	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารจีน

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย	และเป็นที่
รูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงฮิตเลอร	เพราะหากมาถึงเมืองลินซแลว	ก็จะไดพบ
อะไรบางอยางที่เกี่ยวของกับฮิตเลอรแนๆ	เพราะพวกเขาคงไมซุกเรื่องราว
ตางๆ	สมัยนาซีครองอํานาจไวใตพรมหรอก

	พักที่	STEINGENBERGER	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองฮัลสตัดด	เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด	ที่สวยงามและไดรับการบันทึกจากองคการยู



ไมมีบริการอาหารคํ่า

เนสโกใหเป็น	1	ในเมืองมรดกโลก	นําทานเดินเลนถายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบสูจุดชมวิวที่สวยงาม	และมี
ความเป็นหมูบานชนบทเล็กๆ	ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ	์เลือถายวิวสวยๆ	ของตัวเมืองที่ถูกโอบลมไปดวยทะเลสาบ
และเทือกเขาสูงตระหงาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานออกเดินขามประเทศสู	เมืองฟุสเซน(Fussen)	ซึ่งอยูทางใตสุดของเยอรมนี	และเป็นเมืองสุดทายบน

เสนทางถนนสายโรแมนติก	ติดกับพรมแดนประเทศออสเตรีย	ฟุสเซนเป็นเมืองเกามาแตครั้งจักรวรรดิโรมัน
เป็นที่ตั้งของเขตปราสาทกษตัริยบาวาเรีย	ที่ชื่อวา	ชวานเกา(Schwangau)	อันหมายถึง	"ดินแดนแหงหงส"
แวดลอมไปดวยทะเลสาบใหญนอยสวยงามรมรื่น	นําทานเดินชมเมืองฟุสเซน	ซึ่งสเนหของเมืองน้ีคืออาคาร
หลายๆหลังจะทาสีหวานๆ	หลากสีสัน	เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง

ชวงคํ่า
ไมมีบริการอาหารคํ่า	ใหทานมีเวลาเดินเลนชมเมือง
นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม	MY	PARK	HOTEL	KEMPTEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

เป็นถนนเชื่อมระหวางสองเมืองในเยอรมันซึ่งมีความยาว	350	กิโลเมตร	และ
ระหวางทางมีหมูบานและปราสาทสวยงานตลอดขางทาง

	พักที่	MY	PARK	HOTEL	KEMPTEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานน่ังรถบัสทองถิ่นขึน้ชมและเขาชมภายใน	ปราสาทนอยชวานสไตน	(	หมายเหตุ	รถบัสทองถิ่นอาจ
ปิดบริการ	ไมเดินรถในหนาหนาว	ในการน้ีลูกคาจะตองเดินขึน้ปราสาท	)	ที่สรางขึน้	เมื่อปี	ค.ศ.	1869	ตามคําสั่ง
ของพระเจาลุควิคที่	2	กษตัริยหนุมแหงแควนบาวาเรีย	ผูมีพระสมัณญานามวา	ราชันหงสขาว	(Swan	King)	รูป
แบบของปราสาทออกแบบเป็นปราสาทในเทพนิยาย	สรางอยางสวยงามอยางวิจิตรพิศดาร	และวอลท	ดีสนีย	ได
นําเอาปราสาทน้ีเป็นตนแบบของปราสาทเรื่องเจาหญิงนิทรา	ณ	ดีสนียแลนดทุกแหงทั่วโลก
นําทานชมสะพานแมรี่	จากสะพานน้ี	ทานจะเห็นปราสาทนอยชวานสไตน	ตระหงานอยูในความเลือนลางของ

หมอก	กลางหุบเขาแหงความฝัน	งดงามเกินกวาจะพบเห็นไดในที่อื่นใด	จากน้ันนําทานเดินลงจากปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูขาหมูเยอรมัน	รสชาติตนตํารับ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองมิวนิค	นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย	ชมเมืองที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมในหลาย

รูปแบบ	อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย
ถายรูปกับ	จัตุรัสมาเรียน(Marien	Platz)	ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค	ถายรูปคูกับศาลากลาง

มิวนิค	ที่สรางเมื่อปี	ค.ศ.1867-1908	ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก	ตั้งอยูตัวหอคอย	มีความสูงถึง	278	ฟุต
ถายรูปกับ	มหาวิหารฟราวเอนเคียเชอ	หรือมหาวิหารพระแมแหงมิวนิค	ที่มีเอกลักษณเป็นโดมทรงหัวหอม

สองยอด	และผานชมยานสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน	สตราเซ	ที่ตั้งของโอเปราเฮาส	พระราชวังเรสซิเดนท
รานคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียงโดงดังของยุโรป	อาทิ	หลุยสวิตตอง	กุชชี่	ปราดา	เนสเปรสโซ	นาฬิกาสวิส	ซุป
เปอรมารเกต	ฯลฯ

ชวงคํ่า
ไมมีบริการอาหารคํ่า	ใหทานมีเวลาชอปป้ิงอยางเต็มที่
นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม	TRYP	BY	WYNDHAM	MUNICH	หรือเทียบเทา

(คณะวันที	่15-21	ก.ย.	พักโรงแรม	Tryp	by	Wyndham	Rosenheim	หรือเทียบเทา)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	เมนูขาหมูเยอรมัน	รสชาติตนตํารับ

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา



ปราสาทนอยชวานสไตน	รถบัสทองถิ่นอาจปิดบริการ	ไมเดินรถในหนาหนาว	ในการน้ีลูกคาจะตองเดินขึน้
ปราสาท
ไมมีบริการอาหารคํ่า
คณะวันที	่15-21	ก.ย.	พักโรงแรม	Tryp	by	Wyndham	Rosenheim	หรือเทียบเทา

บริการอาหารกลางวันและอาหารเชาบนเครื่อง

เป็นโบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู	ลักษณะรูปทรงของโบสถเป็นทรงโดมหัว
กลม	สองโดมคูกัน	โบสถแหงน้ีสรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตร	และถือไดวา
โบสถแหงน้ี	เป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิคอีกดวย

ถนนแมกซิมิเลียน	สรางขึน้ในศตวรรษที่	19	ไดชื่อวาเป็นถนนที่สวยอีกแหง
หน่ึงของเมืองน้ี	และเป็นที่ตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง	และเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมหรูระดับ	5	ดาว

	พักที่	TRYP	BY	WYNDHAM	MUNICH	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินมิวนิค	เพื่อผานขั้นตอนการทําคืนภาษี	-	เช็คบัตรโดยสาร	ตรวจ

หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.25	น.	ออกเดินทางสู	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG-925	บินตรงสูกรุงเทพฯ	(บริการอาหารกลาง

วันและอาหารเชาบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

06.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิฯ	โดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พัก
ในตางประเทศ	เหตุการณ	ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็น
สําคัญ
2.	กรณีทีมี่การเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณ

ตางๆ	เกิดขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทาไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม	หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได
3.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตาง

ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่	พํานักอยูในประเทศไทย

1.	กรุณาวางเงินมัดจํา	ทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน
**หากตองการใหทางเรายื่นวีซาให	รบกวนเก็บคาวีซาทานละ	3,000.-	พรอมคามัดจํา**(	อัตรา	ณ	วันที่	31	ก.ค.60)
2.	หลังจากชําระคามัดจําแลว	สามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทางได	กอนที่บริษทัฯ	จะทําการยื่นวีซา	ซึ่งจะทําการ

ยื่นวีซา	ลวงหนา	1	เดือน	ครึ่ง-	2	เดือน	กอนการเดินทาง	หากยื่นวีซาและออกบัตรโดยสารแลว	จะตองชําระคา
เปลี่ยนชื่อและคาภาษีน้ํามันที่ปรับเปลี่ยน	โดยประมาณ	ทานละ	3,500	บาท	และตองยื่นวีซาเดี่ยวในกรณีที่สถานฑู
ตมีคิวใหยื่น	และตองชําระคาวีซาใหมทานละ	4,000	บาท
3.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	ตองชําระกอนการเดินทาง	ภายใน	15	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย	ชั้นประหยัด	เสนทาง	กรุงเทพฯ-มิวนิค	//	มิวนิค-กรุงเทพฯ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตาง	ๆ	ตามรายการที่ระบุ,	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4.	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุและคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	สําหรับเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญเกิน	75	ปี

กรมธรรมพ	500,000	บาท
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	31	ก.ค.60	และทานตองชําระเพิ่ม	หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

1.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาพนักงานยกกระเปาโรงแรม	และสนามบิน
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีด

ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
7.	คาประกันสุขภาพ	และทรัพยสินสูญหาย
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
9.	คาธรรมเนียมวีซาเยอรมัน	ประมาณ	3,000	บาท	(	อัตรา	ณ	วันที	่31	ก.ค.60	ชําระพรอมมัดจํา	)
10.	คาทิปหัวหนาทัวรและคนขับรถ	ทานละ	1,400	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)



หลักฐานการยื่นวีซาเยอรมัน
***ยื่นวีซาเดีย่วเยอรมัน	ทุกทานตองแสดงตัวทีส่ถานทูต***
ใชเวลาพิจารณาอนุมัติวีซา	7	วันทําการ	เอกสารในการขอวีซา	(กรุณาจัดสงภายใน	30	วันกอนวันเดิน

ทาง)

สิง่ทีท่านควรทราบกอนยื่นวีซา
1.	สถานทูตเยอรมันไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูตพิจารณาวีซา
2.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
3.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณาของสถานทูตงายขึน้

1.	เอกสารสวนตัว
1.1	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(มีหนาวางทีย่ังไมประทับตรา	2	หนาขึ้นไป)

**	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปัจจุบันเทาน้ัน	ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง
(ปก)	ไมตองแนบมาเพื่อปองกันการสูญหายหากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**
**	ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนที่เคยใชเดินทางภายใน	3	ปีนับจากปัจจุบัน	วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ
ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาแนบมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซา	**
1.2	รูปถายสีขนาด	3.5	ซม.X	4.5	ซม.	ขนาดใบหนาวัดจากศรีษะจรดคาง	4	ซม.	เนนใบหนาจํานวน	2	รูป	และฉาก

หลังตองเป็น	สีขาวเทาน้ัน	อายุการใชงานไมเกิน	6	เดือน	(ไมสวมเครื่องประดับและไมสวมแวนตาทุกชนิด)
1.3	สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได(เบอรมือถือ)
1.4	สําเนาสูติบัตร	(ในกรณีที่อายุยังไมครบ	20	ปีบริบูรณตองแนบมาดวย)
1.5	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ใบหยา	และใบมรณะ	(ถามี)
1.6	ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	(ถามี)
1.7	สําเนาบัตรขาราชการ

2.	หลักฐานการทํางาน	(ในการออกจดหมายรับรอง	กรุณาระบุ	“	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	“แทนการใชชื่อ
ของแตละสถานทูต)
2.1	พนักงานบริษทั	:	ใชหนังสือรับรองจากสถานที่ทํางาน	(เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)	ระบุตําแหนง	อัตราเงิน

เดือน	และวันเริ่มทํางาน
2.2	ขาราชการ	:	ใชหนังสือรับรองตําแหนงจากหนวยงานตนสังกัด	(เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)	ระบุตําแหนง

อัตราเงินเดือน	และวันเริ่มทํางาน
2.3	กรณีเกษียณอายุ	:	ใชสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
2.4	เจาของบริษทั	:	ใชหนังสือจดทะเบียนบริษทั	,	หนังสือจดทะเบียนหางหุนสวน	(คัดสําเนาไมเกิน	3	เดือนนับ

จากวันยื่นวีซา)
2.5	เจาของรานคา	:	ใชทะเบียนพาณิชย	(ทพ.4)	,	พค.	0403
2.6	ประกอบอาชีพอิสระ	:	พิมพจดหมายรับรองตัวเอง	(เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)	ระบุรายไดตอเดือน	พรอม

หลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง	เชน	ภาพถาย,สัญญาเชา,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย,เอกสารการเสียภาษี
2.7	นักเรียน/นักศึกษา	:	ใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษา	(เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)	ระบุชั้นเรียน

หมายเหตุ	(เอกสารตองออกไมเกิน	1	เดือนนับจากวันยื่นวีซา)	

3.หลักฐานการเงิน
-	กรณีออกคาใชจายเอง	:	ใชบัญชีสวนตัวถายสําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง	6	เดือน	ตองเป็นบัญชีเงิน

ฝากแบบ	ออมทรัพย	หรือบัญชีฝากประจําเทานัน้	กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต
เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสาร	บัญชีจะตองมี	100,000	บาท	ขึน้ไปพรอมหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	(หากมี
การตอเลม	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
-	กรณีการเงินสวนตัวมีตัวเลขเงินฝากนอยหรือมีผูรับรองคาใชจายให	:	สามารถใชบัญชีเงินฝากของ

บิดามารดา	หรือ	พีน่อง	และคูสมรส	ตองมีเอกสาร	3	อยางดังน้ี
1.	สําเนาสมุดบัญชีของผูรับรองคาใชจายยอนหลัง	6	เดือนอัพเดตเป็นปัจจุบัน
2.	หนังสือรับรองจากธนาคาร	(ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)	ระบุชื่อเจาของบัญชีพรอมชื่อผูถูกรับรองคาใชจายใน
จดหมาย
3.	หนังสือรับรองคาใชจายระบุความสัมพันธ
หมายเหตุ	**สถานทูตไมรับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร	ฯลฯ	ในทุกกรณี**	

4.	กรณีทีผู่เดินทางเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี
4.1	เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ	ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา	หรือเดินทางๆไปกับทานใดทานหน่ึง	จะตองทํา



หนังสือใหความยินยอมจากทางอําเภอ	โดยที่บิดา-มารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง
4.2	กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหน่ึง	จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร	และ

เอกสารการหยาราง	โดยมีขอความระบุวา	“มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว”

1.	อัตราคาบริการ	สําหรับจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ า	30	ทาน
2.	บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไมมีราคาเด็ก
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน	ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพิ่ม	ในกรณีที่สถานฑูตปรับอัตรา
5.	รายการทัวรน้ีไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปีและผูสูงอายุที่ตองน่ังรถเข็น
6.	โรงแรมในยุโรปที่บริษทัจอง	ไมมีหองสามเตียง
7.	รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไมคาดคิด

หรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพัก
2.	หองพักสําหรับคณะที่มาดวยกัน	อาจจะไมติดกัน	และโรงแรมจะไมมีหองพักแบบ	3	เตียง	ทานทีพ่ักคน

เดียว	จะตองชําระคาพักเดีย่วเพิม่	7,000	บาท
3.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
4.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
5.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	หากมีการยกเลิกการจอง	หลังจากที่ชําระคามัดจําเรียบรอยแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	บริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินลวงหนา		(โดยยังมิไดรวมภาษีสนามบิน	และภาษี
น้ํามัน)	ใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอยแลว
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯ	กําหนดไว	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯ	และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว
กันบริษทัฯ	ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง	ๆ	ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
3.	กรณีเจ็บป วย	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจําทั้งหมด	เน่ืองจากเหตุผลในขอ	2	และหากมียกเลิกหลังจาก

ออกบัตรโดยสารและทําการยื่นวีซาแลว	บริษทัฯ	จะทําการคืนเงินไดหรือไม	ขึน้อยูกับสายการบิน,	วีซา	ตลอดจนคา
ใชจายที่เกิดขึน้	ณ	ประเทศที่เราเดินทาง		
4.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานฑูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา	และคาทัวร
5.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอน	หรือ	หลังออกบัตรโดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ไมคืนคามัดจํา	และคาทัวร


