
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

2222  ต.ค. ต.ค. 6611  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  เบอร์ลินเบอร์ลิน  (เยอรมนี)(เยอรมนี)  จันทร์จันทร์  
20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ G 1-6 สายการบินลฟุท์

ฮนัซ่า แอร์ไลน์   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  
 

 
LH773 // LH174 

2300-0600+1 // 0745-0855 

23.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเบอร์ลนิ โดยเที่ยวบินที่ LH773 / LH174 
**แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี**  
 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โคช้, จองทีพ่กั, ร้านอาหาร สถานทีเ่ข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่
เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่วบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การพลาด
เทีย่วบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถ
คืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้ทวัร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงทีท่างบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 

2233  ต.ค. ต.ค. 6611  กรุงเบอร์ลิน กรุงเบอร์ลิน --  เท่ียวชมเมือง เท่ียวชมเมือง --  ก าแพงเบอร์ลิก าแพงเบอร์ลิน น --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --    
ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวังซองซูซีส์พระราชวังซองซูซีส์  

อังคารอังคาร  

08.55 น. ถงึสนามบินเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้ว 
รถโค้ชรอรับคณะเที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลงัจาก
การรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความ
พร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่
แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหว่างตะวันตกและออก เข้าสู่อีสต์-ไซด์-แกลลอร่ี ที่ทิง้
ร่องรอยของ ก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที่เกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์วันที่ 
13 สงิหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถูก
ถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา 
ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆแทนค าพดูที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาว
ที่สุดในโลก น าท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง
อเมริกนัและรัสเซีย จากนัน้ไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สดุใน
เยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้ว
พาท่านไปถ่ายรูปกับ ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสญัลกัษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูป
ปัน้ของเทพีแห่งชยัชนะสทีองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอาคาร
ไรช์สตทัด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนส
ซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถ้กูใช้มาตัง้แต่ครัง้สาธารณะรัฐไวมาร์ จน
หลงัสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาว
อังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ท่านเดินขึน้ชมวิวทิวทัศน์ของกรุง
เบอร์ลินบนโดมแก้วที่คลาคล ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวมารอเข้าคิวทุกวัน ผ่านชมจัตุรัส
โพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึน้ให้มีขนาดใหญ่และ
ทนัสมยัแห่งหนึง่ในยโุรป ใช้เงินทนุกว่า 4 พนัล้านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปด้วย 
ตกึที่ท าการของ Sony, A&T, ABB 
 

 

 
 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 



 

 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงเบอร์ลิน เป็นเมืองที่
จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยู่เม่ือครัง้เบอร์ลนิและพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การ
ปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย แล้วน าท่านเข้าชมพระราชวังซองซูซีส์ ที่ประทับของเฟ
รดเดอริกมหาราช และยงัเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย พระราชวังแห่งนี ้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขัน้บันได 
ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ 5 แห่ง และร่มร่ืนไปด้วยสวน
สวยๆ เป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งเดอะคัวฟัวช
เตนดมั หรือที่ชาวเมืองเรียกกนัติดปากว่า “คดูมั” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 
ของกรุงเบอร์ลนิ 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN BERLIN MITTE HOTEL หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
www.wyndhamgardenberlin

.com 
2244  ต.ค. ต.ค. 6611  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  เดรสเดเดรสเดนน  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น า้เอลเบ้ ว่ากัน

ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี จากนัน้น าคณะเที่ยวชมเมืองอัน
งดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) ที่เก่าแก่ ร่องรอยของการท าลายล้างสมัย
สงครามโลกที่ก าลงัได้รับการบรูณะอย่างเร่งด่วน บริเวณนีคื้อฐานรากของเมืองที่วาง
ไว้ตัง้แต่สมยักลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจ้าออกัสตัส ผู้แข็งแกร่งทรงโปรด
ให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึน้ เซมเพอร์โอเปร่า ที่เมืองนีม้ีความโดดเด่นอย่าง
เท่าเทียมกันทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิน้เอก
รูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่น า้เอลเบ้ บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน า้พุ
และรูปปัน้มากมาย โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้
กางเขนอนัศกัด์ิสทิธ์ิบรรจเุอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์
ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum) ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้จนในปี ค.ศ.1906 
ได้มีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลอืบจากไมเซ่น จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป   

(194 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) เมืองนีไ้ด้

กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวติัศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี  
(400 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.altesbrauhaus.com 
2255  ต.ค. ต.ค. 6611  เท่ียวชมเมืองโรเธนบเท่ียวชมเมืองโรเธนบวร์ก วร์ก --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมเขตเมืองเก่า ซึง่เป็นศนูย์กลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกัน

เมืองดัง้เดิม บ่งบอกถงึความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสตัว์ 
ที่มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของ อาคารเทศบาลเมืองและ
โบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความทรงจ าในยคุ
อศัวินหรือขนุนางเรืองอ านาจในยุคกลาง หรือเลอืกซือ้สนิค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี  ้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าท่านเข้าสู่เ ส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้นทาง

ท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟุสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมี
ความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้าและซือ้ขาย
เกลอืมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้าน
ขายของที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(247 ก.ม.) 
 

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


 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SONNE FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-fuessen.de/en 
2266  ต.ค. ต.ค. 6611  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่นการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่ หมู่บ้านชวานสเกา  อนัเป็นที่ตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพนิยาย

นอยชวานสไตน์ ขึน้สูป่ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตนู
วอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนกุดิสนีย์แลนด์ ชม
บรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสฟ้ีา ประทับใจกบัวิวสวยที่มี
ปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคที่ 
2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อนัได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟ
และแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย 
(การเปิดให้เข้าชมขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท 
เป็นจดุชมวิวที่งดงามที่สดุของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี 
ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึง่เป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้เหมือนฉาก
ละครในอปุรากรของวากเนอร์ เข้าสูภ่ายในตัวปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได้รับการ
ตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน, ห้อง
ท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น จดุหมายปลายทางของนัก

สกี 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ATLAS GRAND HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.atlas-grandhotel.com 

2277  ต.ค. ต.ค. 6611  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  บาดไรเค่นฮาลบาดไรเค่นฮาล  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ซึง่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหว่างทางท่าน

จะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงู
ที่สดุในเยอรมนี คือ 9,721 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ที่ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ได้ทัง้ปี เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกล ไปถงึ 4 ประเทศด้วยกัน 
คือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาล ี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกนัอีก 3 
ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวงัค์ (Wank) ซึง่ล้วนแต่
เป็นสวรรค์ของนักเดินทาง  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บ่าย แล้วออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ 

บ่อน า้พุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบ าบัดสขุภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
ของชาวยโุรป  

(199 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AMBER RESIDENZ BAVARIA, BAD REICHENHALL  หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
www.amber-hotels.de  

2288  ต.ค. ต.ค. 6611  หมู่บ้านปรีนหมู่บ้านปรีน  --  พระราชวังแฮเรนคิพระราชวังแฮเรนคิมเซ มเซ --  มิวนิคมิวนิค  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านเดินสูห่มู่บ้านปรีน ซึง่เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สดุริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบ

บาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก  
 

(56 ก.ม.) 

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


 

 

น าท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู้ชาย ซึ่งตัง้อยู่กลางทะเลสาบอัน
เป็นที่ตัง้ของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลดุวิกที่ 2 โดยมีพระ
ประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนัน้ น าท่านเที่ยวชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่ 
ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจกที่ประดับตกแต่ง
อย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนีย้ังสร้าง
ไม่เสร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกที่ 2 สิน้พระชมน์ไปก่อน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เมืองมิวนิ ค 

หลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย
อีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกบัขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั COURTYARD by MARRIOTT MUNICH CITY CENTER 

HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com  

2299  ต.ค. ต.ค. 6611  เท่ียวชมเมืองมิวนิค เท่ียวชมเมืองมิวนิค --  อสิระช้อปป้ิง อสิระช้อปป้ิง --  จัตุรัสมาเรียน จัตุรัสมาเรียน --  เดินทางกลับเดินทางกลับ
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

จันทจันทร์ร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวง

แห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และ
พฒันาเมืองให้มีความส าคัญที่สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหลง่ผลติเบียร์ 
ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW น าท่านบนัทกึภาพกบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือ
พระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหวัหอม, ประตชูยั, ย่าน
มหาวิทยาลยัที่เก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเร่ิมต้นของถนนสาย

ส าคัญคือถนนแมกซิมิเลยีน สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่ง
หนึง่ของเมืองนี ้ เป็นที่ตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตัง้ของโรงแรม
หรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่ดาราหรือ
มหาเศรษฐีระดบัโลก จตัุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม
ตุ๊กตาเต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวที่มาเยือน 

 

บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

 

16.50 น. คณะออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH119 / 
LH772   **แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี**  

LH119 // LH772 
1900-2005 // 2200-1445+1 

2299  ต.ค. ต.ค. 6611  เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อังคาร 
12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

PPEERRIIOODD  
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CChhiilldd  44--1111  WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

IInn  TTrriippllee  RRoooomm  
DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

23-30 ตุลาคม 2561 77,000.77,000.--  7722,000.,000.--  12,000.12,000.--  9,000.9,000.--  --19,500.19,500.--  

http://www.marriottmunich.com/


 

 

ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกันภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่
ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

 สายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ อนญุาตให้ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั โหลดกระเป๋าใต้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่
เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ เข้มงวดเร่ืองน ้าหนักกระเป๋า ซ่ึง
อาจท าให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในกรณีไม่ปฏิบัติตามเงือ่นไขของสายการบิน) 

ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง  
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   



 

 

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  หกัค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 7,500 บาท 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 27,500 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 37,500 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบ NON-CHANGE NAME / NON-REFUND ไม่สามารถเลื่อนวัน หรือ เปลี่ยนผู้

เดินทางได้ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุัติวีซ่า 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกลา่วข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการ
พิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่
เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ 
โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ 
ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึ
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบ NON REFUND กรณีที่ผู้ โดยสาร ยกเลกิการเดินทาง
หลงัจากมกีารออกตัว๋ไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินบางส่วนหรือทัง้หมด หรือเปลีย่นชื่อผู้ เดินทางได้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามข้อก าหนดของสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯ มิได้เป็นคนก าหนดเงื่อนไขนี  ้

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ ในกรณีเงื่อนไขตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ได้ 

25% ในเครือ Miles & More ของสายการบินลฟุท์ฮนัซ่า แอร์ไลน์ ได้เท่านัน้ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือ
ทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ



 

 

แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ

ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน

การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

  
สถานที่เข้าชม (สถานที่เข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))   
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

  
สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

  
การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม  
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 



 

 

 

เอกเอกสารในการยื่นขอสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการในการยื่นค าร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนัเพือ่ท าการ   สแกนลายนิว้มือด้วยตวัเองสแกนลายนิว้มือด้วยตวัเอง))  

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า  

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสติู
บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสอืรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบชุื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ   


