ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรีย (แคว้นทีโรล) และเยอรมัน (แคว้นบาวาเรีย) ชม อินสบรู ค
เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเล่ต ์ เชนต์วูลฟ์ กัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ
ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ซาลส์เบิรก์ เมืองแห่งมนต์รกั เพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ทีต่ ดิ ตรึงใจผูค้ นมาเนิ่นนาน
สัมผัสหิมะบนยอดเขาไอสแกรต
(สตูไ บ) อ๊อกสเบิรก์ , โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่ น เมืองบนเส้นทางโรแมนติค ปราสาท
นอยชวานสไตน์ บนยอดเขา เบิรช์ เทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี นครมิวนิ ค เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรียนทีง่ ดงาม ช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายแบรนด์เนมทุกยีห่ อ้ มีทม่ี วิ นิค นาฬกิ า กระเป๋ า ฯลฯ
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
กระเช้า
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทยบินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน พัก 2 คืน 2 ครัง้ (4 คืน จาก 7 คืน)
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน – คํา่ แบบเอเซีย และท้องถิน่ บ้างเพือ่ บรรยากาศ
มาตรฐานยุโรปตะวันตก 45-50 ทีน่ งั ่
กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นสู่ยอดเขาสตูไบ เล่นหิมะ และชมวิวสวยๆ
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
-โปรแกรมแนะนํ า รับรองด้วยศักดิ์ศรีของมือหนึ่ งยุโรปว่าสวยมากมาย และเที่ยวแบบสบายๆ
-เมืองสวยๆ ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ / มิวนิ คช้อปปิ้ งไม่แพ้ปารีส
-ไม่ยา้ ยโรงแรมบ่อยๆ ไม่นงั ่ รถทัง้ วัน

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.50 น.
07.05 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิ ค (เยอรมัน) – ออกสเบอร์ก – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น
ออกเดินทางสู่มวิ นิค โดยเทีย่ วบิน TG 924 (บินตรงประมาณ 11 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินมิวนิ ค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรียแห่งนี้เปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห ์ และความงาม
ตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสู งสุดทางเทคโนโลยี นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล (ขุนเขา-ทะเลสาบ) / เยอรมันใต้ -ออสเตรีย 10 วัน (TG) หน้ า 2

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

แลว้ นําท่านสู่ออกสเบอร์ก (AUGSBURG / 1 ชม.) เมืองสําคัญบน
เส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่ องฟู
ของเยอรมัน เรอเนสซองต์ นํ า ท่ า นชมเมื อ งโบราณออกสเบอร์ ก
(AUGSBURG) เมืองที่มค
ี วามเก่าแก่ท่สี ุดของประเทศเยอรมนี และเป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับสามของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ในเส้นทางสายโรแมนติค
และมีช่อื เสียงด้านโรงละครหุ่นเชิด PUPPENKISTE MARIONETT THEATRE โดยคณะหุ่นเชิดก่อตัง้ ขึ้น
ในปี ค.ศ. 1948 เคยมีการแสดงมามากว่า 16,500 ครัง้ ทัว่ โลก และผลิตรายการทีวมี ากกว่า 700 รายการ นําชม
AUGSBURG TOWN HALL ทีถ
่ ูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1615-1620 เป็ นสัญลักษณ์อกี แห่งของเมือง ชมความ
งามของห้องทองคํา GOLDEN HALL สไตล์เรเนสซองต์ ที่ได้รบั การบูรณะใหม่ เดินเล่นชมย่านอาคาร
ร้านค้าและแหล่งท่องเทีย่ ว พิพธิ ภัณฑ์โรงละครหุ่นกระบอก (AUGSBRUGER PUPPENKISTE) ย่านเดอะ
ฟุกเกอร์ไรน์ (THE FUGGEREI) ทีพ่ กั อาศัยชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย กลุม่ อาคารเก่าแก่สสี ม้ ทีต่ งั้ อยู่รายลอ้ มด้วย
ตึกสมัยใหม่ สร้างขึ้นโดย จาคอบ ฟุกเกอร์ ซึ่งตระกูลฟุกเกอร์ได้ช่อื ว่าเป็ นตระกูลทีม่ งคั
ั ่ ง่ และมีบทบาทในเมือง
นี้ วิหารออกสเบิรก์ (AUGSBURG CATHEDRAL) ศูนย์กลางความศรัทธาของชาวเมือง สร้างในศตวรรษที่
9 วิหารเคยได้รบั ความเสียหายและได้มกี ารบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่ าสนอันเขียวขจี
และโอบล ้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทัว่ ทัง้ เมือง จากนัน้ เดินทาง
สู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสําคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุค
เฟื่ องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –อินสบรูค (ออสเตรีย) – นอยชติฟ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นขึ้น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN
CASTLE) ทีพ
่ ระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานทีส่ ุด และทรงประทับจนถึง
วาระสุดท้ายของท่าน เป็ นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่าง
หรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนู โว ตัง้ โดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง
เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็ นต้นแบบให้วอลท์ดสิ นียน์ าํ ไปสร้าง
ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แลว้ ออกเดินทางไปอินสบรูค (INNSBRUCK / 1 ชม. 30 นาที) เมืองทีไ่ ด้รบั เกียรติให้
เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครัง้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมเมืองอินสบรู ค ชมย่านเมืองเก่าที่มสี ถาปัตยกรรมที่งดงาม ชม
โกลเด้นรู ฟ หรือหลังคาทองคําที่มชี ่ือเสียง ซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของ
พระราชวัง ฤดู ร อ้ นในสมัย พระเจ้า แมกซิ มิเ ลี ย น แห่ ง อาณาจัก ร
ออสเตรีย-ฮังการี ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมทัง้ คริสตัลที่ลอื ชื่อ
ของออสเตรีย แล ้วเดินทางสู่เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT / 30 นาที)

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล (ขุนเขา-ทะเลสาบ) / เยอรมันใต้ -ออสเตรีย 10 วัน (TG) หน้ า 3

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เมืองแห่งชาเลต์ (บ้านไม้เขตภูเขาแอลป์ ) เมืองที่ท่านจะได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย
เมืองทีม่ ธี รรมชาติล ้อมรอบด้วยทุ่งหญ้า เนินเขาทีส่ วยงาม อากาศบริสุทธิ์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SPORT หรือ
ระดับเดียวกัน สไตล์ชาเล่ตท์ ่ามกลางขุนเขาแห่งแควน้ ทีโรล อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองที่
น่ารักสุดๆ เมืองหนึ่งของออสเตรีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นอยชติฟ – เล่นหิมะยอดเขาสตูไบ – เบิรช์ เทสกาเดน (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้ าในเขตแนวเทือกเขาบรุนน์เนอร์ท่อี ยู่ระหว่างออสเตรียและ
อิตาลี ชมวิวธรรมชาติท่ี สวยงามตลอดเส้นทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ยอดเขาไอสแกรต
หรือสตูไบ (25 นาที) ในระดับความสูง 3,210 เมตร (TOP OF TYROL) หนึ่งในลานสกี
ยอดนิยมของชาวออสเตรีย และอิตาเลีย่ น เพื่อสัมผัสกับลานหิมะกว้าง ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของเทือกเขาทีโรล ให้เวลาท่านสนุ กสนานกับการเล่นหิมะและบันทึกภาพ พร้อม
เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อนั งดงามยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
นําท่านนัง่ กระเช้ากลับ จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 30 นาที)
เมืองเล็กๆ ที่มคี วามสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ท่ยี อ้ นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้ อยู่ปลายวนอุทยาน
แห่งชาติโอบล ้อมด้วยทิวทัศน์อนั งดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม ALPEN KRONPRINZ หรือระดับเดียวกัน
เบิรช์ เทสกาเดน - เซนต์ วูลฟ์ กัง (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นชมเมือ งเบิร ์ช เทสกาเด้น เมือ งท่ อ งเที่ย วที่ส าํ คัญ 1 ใน 6
เส้นทางของเยอมันทีเ่ รียกขานกันว่าเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด ในอดีตเมือง
นี้ยงั เป็ นที่ตงั้ ของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ เมืองที่ตงั้
บ้านพักแบร์กโฮฟของฮิตเลอร์ บนยอดเขาโอเบอร์ซาลซ์เบิรก์ ให้ท่าน
ได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE LAKE) ทะเลสาบกษัตริย ์ ทีม่ นี าํ้ ใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็ น
ดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มแี หล่งกําเนิด
จากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัง้ แต่ยุคนํา้ แข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความ
มหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มอี ยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มคี วามยาวกว่า 8 กม.
กว้างถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตัง้ อยู่บนความสู งกว่า 602 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล
นําท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้ าทีถ่ ูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้บริการนักท่องเทีย่ วมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1909
เพือ่ ไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนําท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER
MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้ อยู่รม
ิ ทะเลสาบอันเป็ น
เสน่หข์ องดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ทส่ี วยงามยิง่

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล (ขุนเขา-ทะเลสาบ) / เยอรมันใต้ -ออสเตรีย 10 วัน (TG) หน้ า 4

คํา่
หมายเหตุ

จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ วูลฟ์ กัง (ST. WOLFGANG / 1 ชม. 20 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขา
ริมทะเลสาบวู ลฟ์ กงั ที่สวยงามโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรียที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู ง ทะเลสาบสวยใส
และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็ นทีป่ ระทับใจของนักท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / ทีพ่ กั โรงแรม SCALARIA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
*เนื่ องจากแถวนี้ เป็ นเมืองเล็กๆ และโรงแรมเป็ นแบบธุรกิจในครอบครัว เป็ นส่วนใหญ่ หากโรงแรมเต็มมาก
อาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รบั รองว่าดีและสวยแน่ นอน

วันที่หก
เช้า

เซนต์ วูลฟ์ กัง – ฮอลสตัท - เซนต์ วูลฟ์ กัง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 1 ชม.) เมืองมรดกโลกที่เก่ าแก่ยอ้ นหลัง
กลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล
และยัง มีทิว ทัศน์ท่ีสวยงามเป็ นที่ห ลงใหลของนักเดินทางมากมายจากทัว่ ทุก มุม โลก
นําท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า
“ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของ
ทีร่ ะลึก ทีศ่ ิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่
ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังลว้ นประดับประดา
ด้วยของเก่าและดอกไม้หลากสีสนั สวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจําเมืองซึ่งเป็ น
ลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แลว้ นํ าท่านนัง่ รถรางขึ้นสูจ่ ุดชม
วิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้
พักผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเล่น
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นําท่านสู่เหมืองเกลือ ชมกรรมวิธกี ารทําเหมืองเกลือใต้ภเู ขาเพราะเกลือเป็ น
ของมีค่ายิ่งในสมัยก่อน สนุกสนานกับการสไลด์ตวั ลงเหมืองและนัง่ รถไฟ
ชมสถานทีส่ าํ คัญทีช่ าวเหมืองเกลือเคยใช้ชวี ติ อยู่จริง จากนัน้ นําท่านชมจุด
ชมวิวบนยอดเขาทีส่ วยทีส่ ุด แล ้วเดินทางกลับเซนต์ วูลฟ์ กัง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หมายเหตุ รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล ้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิ ดในวันอากาศไม่ด)ี
วันที่เจ็ด
เช้า

เซนต์ วูลฟ์ กัง – ซาลส์เบิรก์ (พระราชวังเฮลบรุนน์) – มิวนิ ค (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิรก์ (SALZBURG /1 ชม.) เมืองที่ได้รบั สมญานามว่า
“THE ROME OF THE NORTH” ถือว่าเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง เพราะเมือง
นี้ ไ ด้ร บั การสนับ สนุ น อย่ า งดีย่ิง ในการสร้า งเมือ งจากอาค์ค บิช อฟให้เ ป็ น เมือ งที่
เพรียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค นําชมเมืองซาลส์เบิรก์ เมืองเกิดของคีตกวี
ชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์ กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รกั เพลงสวรรค์ นําท่านเข้า
ชมสวนมิราเบล (MIRABELL) ที่สวยงามด้วยดอกไมป้ ระจําฤดู กาลหลากสีบานสะพรัง่ พร้อมบันทึกภาพกับ
ปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิรก์ อิสระเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมือง
ถ่ายภาพคู่กบั อนุสาวรียข์ องโมสาร์ทซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(HELLBRUNN
นําท่ านเข้า ชมพระราชวังเฮลบรุ น น์
PALACE) พระราชวังฤดูรอ้ นทีเ่ ลือ
่ งชื่อของเมือง ทีอ่ าค์คบิชอป
แห่งซาลส์เบิรก์ สร้างขึ้น เนื่องจากเป็ นพระราชวังฤดู รอ้ น เป็ น
สถานที่พ กั ผ่ อ นหย่ อ นใจที่น่ี จึง ไม่มีห อ้ งนอน ภายในมีภ าพ
จิตรกรรมฝาผนัง ที่สวยงาม และที่น่ีมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ ท่ี
TRICK FOUNTAINS หรือนํา้ พุกล ที่ท่านอาร์คบิชอปผู ม้ ี
อารมณ์ขนั คิดสร้างสรรค์ข้นึ มาเพือ่ แกล ้งบรรดาแขกผูม้ าเยือนพระราชวังแห่งนี้ จึงมีนาํ้ พุ กลสลับซับซ้อนซ่อนอยู่
ให้ท่านได้ต่ืนเต้นพอเปี ยกกันนิดหน่ อย เดินเล่นชมสวยสวยด้านหลัง ภายในมีศาลากระจกสีขาวที่ใช้ถ่ายทํา
ภาพยนตร์มนต์รกั เพลงสววรรค์ (THE SOUND OF MUSIC) อังโด่งดัง ตัง้ อยู่ในสวนแห่งนี้ดว้ ย จากนัน้
ออกเดินทางสู่มิวนิ ค (MUNICH / 1 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคารไทย / นํา ท่ า นเข า้ ที่พ กั โรงแรม HILTON CITY
CENTER
หรือเทียบเท่า 2 คืน
มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
(NYMPHENBURG)
นําท่านชมนครมิวนิค เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์
พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย สถานทีป่ ระสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิก ที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ คทีม่ วิ นิ
คได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาํ คัญๆ
อาทิ พระราชวังหลวง เรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE), พิพธิ ภัณฑ์ BMW ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่บริเวณจตุรสั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่าน
เมืองเก่ าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ีสาํ คัญของ
มิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอย
ของโบสถ์แ ม่พระที่มีรูปแบบคล า้ ยหัว หอมใหญ่ แล ว้ เดิน
เล่นช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายประเภท มีตงั้ แต่แบรนด์ เช่น
นาฬกิ า PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋ าแบรนด์ทกุ
ชนิด LOUISE VUITTON, PRADA, CHANEL ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของคนในมิวนิค
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารโรงเบียร์เยอรมัน

14.25 น.

มิวนิ ค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยจัดกระเป๋ าก่อนเดินทางกลับ จากนัน้ เดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 925

วันที่สิบ
06.05 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล 10 วัน ... 24/04/18
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วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
ก.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ผูใ้ หญ่ ห้องคู่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักเดียวเพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วไม่สามารถ
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย/ ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
เลื่อนได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ - ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวก
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,300 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
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4.

5.
6.
7.

- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว

- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้

