
 

 

 

 



 

 

 

วันท่ี วันท่ี 11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช
, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ี วันท่ี 22  มิวนิค มิวนิค --  เบิร์ชเทสการ์เด้นเบิร์ชเทสการ์เด้น  --  เที่ยวเหมืองเกลือ เที่ยวเหมืองเกลือ --  พักพักบาดไรเค่นฮาลบาดไรเค่นฮาล  เสาร์เสาร์  
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี   

TG924    
 

07.05 น. คณะถงึสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระแล้ว น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 
เส้นทางเก่าแก่ท่ีสดุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถกูก่อตัง้ขึน้ให้
เป็นศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ตม็ไป
ด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(186 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมือง

เกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้ช่ือว่าเป็น
ทองค าขาว  แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายในท่ียงัคงรักษา
สภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไ ว้ให้ น าท่านนั่งรถราง
ลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ี
งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้
อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แล้วออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad 
Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พุร้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา
บ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเท่ียวพกัผ่อนของชาวยโุรป 

(79 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.amber-hotels.de  

วันท่ี วันท่ี 33  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูโ่อเบอรามาเกา (Oberammergau) เมืองเลก็ๆท่ีแสนจะน่ารัก อาคาร

บ้านเรือนล้วนประดบัไปด้วยภาพเขียนสีเก่ียวกบัคริสต์ศาสนา ร้านรวงล้วนแต่
จ าหน่ายของท่ีระลกึส าหรับศาสนิกชน เหตเุพราะเคยได้รับภยัพิบตัิจากโรคร้าย 
แล้วเดินทางตอ่สู ่เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพ่ือขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่ซึง่เป็น
ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง 
จากนัน้คณะเดินทางขึน้สู ่ ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ เก็บภาพประทบัใจจากจดุชมวิวบน

(216 ก.ม.) 

 

http://www.amber-hotels.de/


 

 

 

ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนีคอื 9,721 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม
การท่องเท่ียวได้ทัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและเดินเขาในฤดรู้อน เม่ือมองจากยอดเขา
จะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย 
อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ 
(Alpspitz), ครอยเซค็ (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกั
เดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการศิลปะบนท่ีสงูท่ีสดุ และซุกสปิตซ์ปลาต ธาร
น า้แข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-
มิถนุายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเลน่หลายระดบั 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บา่ย น าท่านเข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทาง

ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงัท่ีสดุโดยสิน้สดุท่ีฟุสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคย
มีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้าและซือ้
ขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพัก 
ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(45 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCHLOSSKRONE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.schlosskrone.de 
วันท่ี วันท่ี 44  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่หมูบ้่านชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพนิยาย

นอยชวานสไตน์ ขึน้สูป่ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนู
วอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ 
ชมบรรยากาศของหมูบ้่านท่ีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทบัใจกบัวิวสวยท่ี
มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุ
วิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่ง อนัได้แก ่นอยชวานสไตน์, ลิน
เดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ ่  ให้เป็นมรดกอนัล า้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจาก
สะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) ซึง่พาดผ่าน
โตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 
เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จงัค์ ซึง่เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้
เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ เข้าสูภ่ายในตวัปราสาท เพ่ือชมความ
สวยท่ีได้รับการตกแตง่อย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและ
ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสู่มิวนิค จากนัน้ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ เร่ิมจาก

โรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้
ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขาย
ของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมา
เดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมา
เรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ีประดบัอยู่บน
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจ
จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 



 

 

 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT MUNICH CITY CENTER 
HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.marriott.com  

วันท่ี วันท่ี 55  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนโรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมน
ตกิ)ตกิ)  

อังคารอังคาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู ่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping 

เปิดให้บริการนกัท่องเท่ียวตัง้แตปี่ค.ศ. 1992 ซึง่เป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ชัน้น า
กวา่ 100 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

(81 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
บ่าย เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวตัิศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่
เขตเมืองเก่า ซึง่เป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมือง
ดัง้เดิม บ่งบอกถงึความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสตัว์ ท่ี
มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ อาคารเทศบาลเมืองและ
โบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความทรงจ าใน
ยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลาง หรือเลือกซือ้สินค้าต่างๆ ท่ีผลิตใน
เมืองนี ้

(254 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.altesbrauhaus.com 
วันท่ี วันท่ี 66  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดน เดรสเดน --  เบอร์ลินเบอร์ลิน  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแมน่ า้เอลเบ้ วา่

กนัวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เท่ียวชมเมืองอนังดงามมี โบสถ์เฟราเอน่ (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอยของการ

ท าลายล้างสมยัสงครามโลกท่ีก าลงัได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน บริเวณนีค้ือฐาน
รากของเมืองท่ีวางไว้ตัง้แต่สมยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถึงยุคของพระเจ้าออกสัตสั 
ผู้แข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึน้ เซมเพอร์โอเปร่า ท่ีเมืองนี ้
มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกนัทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวงัสวิง
เกอร์ ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่น า้เอลเบ้ บริเวณลานได้รับการตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยน า้พุและรูปปัน้มากมาย โบสถ์ครอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมืองกล่าวกนั
ว่า มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธ์ิบรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราช
ส านกั (Hofkirche), พิพิธภณัฑ์ด้านการขนสง่ (Verkehsmuseum) ท่ีมีการร่างภาพ
บนฝาผนังนี ้จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น 
จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป  จากนัน้น าคณะออกเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน เมือง
หลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 
 

 
(193 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.bristolberlin.com  

http://www.marriottmunich.com/
http://www.altesbrauhaus.com/
https://www.bristolberlin.com/en


 

 

 

วันท่ี วันท่ี 77  เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน --  ก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี หลงัจากการรวมประเทศ

แล้ว เมืองเบอร์ลิน ถกูปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและมีความพร้อมส าหรับ
เมืองหลวงใหม ่ เท่ียวชมร่องรอยในประวตัิศาสตร์แห่งการปกครอง ท่ีแยกเยอรมนี
ออกเป็นสองฝ่ังระหวา่งตะวนัตกและออก เข้าสู ่ อีสต์-ไซด์-แกลลอร่ี ท่ีทิง้ร่องรอย
ของ ก าแพงเบอร์ลิน ฉากตา่งๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตกุารณ์วนัท่ี 13 
สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกู
ถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา่ 118 ท่าน บนซากก าแพงกวา่ 1,200 
หลา ท่ีจะบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆแทนค าพดูท่ีได้รับการยกยอ่งวา่ เป็นภาพเขียน
ศิลปะท่ียาวท่ีสดุในโลก น าท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึง่เป็นเขตพรมแดนการ
ปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย จากนัน้ไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหาร
โปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี สร้างในระหวา่งปี 1894-1905 ในรูปแบบ
สไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกบั ประตบูนัเดนบวร์ก ประตู
สญัลกัษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเดน่ตระหง่าน 
และพลาดไมไ่ด้กบัการถ่ายรูปกบัอาคารไรช์สตทัด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่ง
เยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคาร
รัฐสภาแห่งนีถ้กูใช้มาตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลงัสงครามโลกได้มีการ
สร้างโดมแก้วครอบตวัอาคารโดยสถาปนิกช่ือก้องโลกชาวองักฤษ เซอร์นอร์แมน-
ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ท่านเดินขึน้ชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก้วท่ี
คลาคล ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิวทกุวนั ผ่านชมจตัรัุสโพสต์แดมเมอร์ 
(Potsdamer Platz) เมืองใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้ให้มีขนาดใหญ่และทนัสมยัแห่งหนึง่ใน
ยโุรป ใช้เงินทนุกวา่ 4 พนัล้านเหรียญยโูร ภายในประกอบไปด้วย ตกึท่ีท าการของ 
Sony, A&T, ABB 
 

 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัติดปากว่า 

“คดูมั” ถนนช้อปปิง้และย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.bristolberlin.com  
วันท่ี วันท่ี 88  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองพอสต์ดมั ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลิน เป็นเมืองท่ี

จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยู่เม่ือครัง้เบอร์ลินและพอสต์ดมัอยู่ภายใต้
การปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย น าท่านเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ีประทบั
ของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย พระราชวงั
แห่งนี ้ ได้รับการยกย่องวา่เป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเด่นด้วยการจดัสวนแบบ
ขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ 5 แห่ง และร่ม
ร่ืนไปด้วยสวนสวยๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน 
 

 

https://www.bristolberlin.com/en


 

 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

 

 13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟดว่น ICE สูโ่คโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4.22 ชัว่โมง) 
18.09 น. ถงึสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KOLN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
www.marriott.com  

วันท่ี วันท่ี 99  มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต นครแฟรงค์เฟิร์ต --  ล่องเรือแม่น า้ไรน์ ล่องเรือแม่น า้ไรน์ --  เดนิทางเดนิทาง
กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  

เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมนัเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของ

คริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็น
จดุหมายส าคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สอง
ข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร ่าไปด้วยผู้คน จนได้เวลาอนัสมควรน า
คณะเดินทางสูเ่มืองเซนต์กอร์ ในเขตภมูิภาคแมน่ า้ไรน์ 
 

 
(191 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะลอ่งเรือชมความงามของแมน่ า้ไรน์ท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,320 ก.ม. มี

ความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยโุรป ท่ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวตัิศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั แมน่ า้แห่งนีย้งั
ก่อให้เกิดเร่ืองราวต านาน และบทเพลงตา่งๆ ท่ีท าให้ผู้คนหลงไหน เรือจะน าท่าน
ผ่านหน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผู้คนท่ี
เดินทางโดยเรือผ่านแมน่ า้สายนี ้ ระหวา่งทางผ่านชมทศันียภาพสองฟากฝ่ัง 
เร่ืองราวของปราสาทตา่งๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าตา่งๆ ท่ียงัคงมีมนต์
เสน่ห์อย่างไมเ่สื่อคลาย จนเข้าสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมืองส าคญัส าหรับจดัเทศกาล
ประจ าปี ริมฝ่ังแมน่ า้ไรน์ และยงัเป็นศนูย์กลางการผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุบนแมน่ า้
ไรน์ตอนกลาง อ าลาเยอรมนี จากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต 
 

 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG923  
วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 
 

 

http://www.marriottmunich.com/


 

 

 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD   

12 - 21 ต.ค. 2561 101044,,000000..--  9944,,000000..--  8844,,000000..--  1188,,000000..--  1155,,000000..--  --3311,,550000..--  
--2255,,000000..--  19 - 28 ต.ค. 2561 

22  --  1111  พพ..ยย..  22556611  

101033,,000000..--  9933,,000000..--  8833,,000000..--  1188,,000000..--  1155,,000000..--  --3300,,000000..--  
--2244,,000000..--  

99  --  1188  พ.ย.พ.ย.  22556611  
1166  --  2255  พ.ย.พ.ย.  22556611  

2233  พพ..ยย..  --  22  ธธ..คค. . 22556611  
3300  พ.ย. พ.ย. --  99  ธ.ค. ธ.ค. 22556611  

44  --  1133  ม.ค. ม.ค. 22556622  
1111  --  2200  ม.ค. ม.ค. 22556622  
1188  --  2277  ม.ค. ม.ค. 22556622  

2255  ม.ค. ม.ค. --  33  ก.พ. ก.พ. 22556622  
11  --  1100  ก.พ. ก.พ. 22556622  
88  --  1177  ก.พ. ก.พ. 22556622  
1155  --  2244  ก.พ. ก.พ. 22556622  

2222  ก.พ. ก.พ. --  33  มี.ค. มี.ค. 22556622  
11  --  1100  มี.ค. มี.ค. 22556622  
88  --  1177  มี.ค. มี.ค. 22556622  
1155  --  2244  มี.ค. มี.ค. 22556622  

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่ลอ่งเรือแมน่ า้ไรน์ / รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอร์ลนิ /  คา่เข้าพระราชวงัซองซซูีส์ / ยอดเขาซกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าปราสาท

นอยชวานสไตน์  / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ ่
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่น
ใหญ่จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมกีารจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีทา่นมี
ข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN.

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิด
จากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 
7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  



 

 

 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่นรู้จกั

และเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บุเนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี ้คคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทเิช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เเทศกาลสงกรานต์ (ทศกาลสงกรานต์ (55  เม.ย. เม.ย. --  1155  เม.ย.) / เดือนตลุาคม (เม.ย.) / เดือนตลุาคม (11  --  3311  ต.ค.) / ต.ค.) /   
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(2244  ธ.ค. ธ.ค. --  3311  ธ.ค.)ธ.ค.)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู



 

 

 

พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะ
รักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่
ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพัโรงแรมและห้องพัก (ก (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อน



 

 

 

ช าระเงิน 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
ได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการย่ืนขอเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ  

((ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการ  สแกนลายนิว้มือด้วยตัวเองสแกนลายนิว้มือด้วยตัวเอง))  
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป / **กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /

ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักัดท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ี
มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชี



 

 

 

 

กระแสรายวนั*** 
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 

ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  


