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วนัที่ วนัที่ 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  มวินิค (เยอรมนี)มวินิค (เยอรมนี)   
  

ศุกร์ศุกร์  

21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ 
ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน,เช่า
รถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเท่ียวบิน          (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การ
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง         ท าให้การเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ 
ไดช้  าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจ
รับผดิชอบได ้
 

วนัที่ วนัที่ 22  มวินิค มวินิค --  เบิร์ชเทสการ์เด้นเบิร์ชเทสการ์เด้น  --  เที่ยวเหมอืงเกลอื เที่ยวเหมอืงเกลอื ––  พกัพกับาดไรเค่นฮาบาดไรเค่นฮาลล   
  

เสาร์เสาร์  

00.50 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG924    
 

 

07.05 น. คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระ  แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพน์โร้ด 
เสน้ทางเก่าแก่ท่ีสุดถกูก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือ
และสินแร่ เมืองเก่าแห่งน้ีเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรีย
ตอนบน 
 

(195 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัโบราณเหมือง
เกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อว่าเป็น
ทองค าขาว  แต่ในปัจจุบันไดเ้ปิดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ข้าเท่ียวชมภายในท่ียงัคง
รักษาสภาพเดิมไวทุ้กประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไวใ้ห้ น าท่านนั่ง
รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ  ้าเกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้
ภูเขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แลว้ออกเดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล  (Bad 
Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน ้ าพุร้อน สปา และเป็นสถานท่ีรักษา
บ าบดัสุขภาพ และแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นของชาวยโุรป 
 

(21.4 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั AMBER RESIDENZ BAVARIA หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 
 
 
 

https://www.amber-
hotels.de 
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วนัที่ วนัที่ 33  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมนัแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมนัแอลป์) ––  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  
  

อาทิตย์อาทิตย์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองการ์มิชพาร์เท่น  เคียร์เช่น  เพ่ือข้ึนสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาท่ี
สูงท่ีสุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บ้ืองล่างบนยอดเขา
ซุกสปิตเซ่ เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนีคือ 
2,962 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกี
ในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม
กวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ 
โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz),  ครอยเซ็ค 
(Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกี
ทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุด และซุกสปิตซ์ปลาต ธารน ้ าแข็งสายเดียว
ของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน -มิถุนายน กลายเป็น
เสน้ทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั 
 

(182 ก.ม.) 
 
 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา 
 

Local 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ฟุสเซ่น  เมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติก   เคยมีความรุ่งเรืองใน
อดีตตั้งแต่ยคุโรมนั ท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่
โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของ
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 

(77 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.luitpoldparkhotel.de 

วนัที่ วนัที่ 44  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์   ––  มวินิคมวินิค  
  

จนัทร์จนัทร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บา้นชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตั้งของ ปราสาทแห่งเทพนิยาย
นอยชวานสไตน์ ข้ึนสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่ราชาการ์ตูน
วอลท์ดิสนียย์งัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์
แลนด ์ชมบรรยากาศของหมู่บา้นท่ีรายลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบสีฟ้า ประทบัใจกบั
วิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์      และปราสาทโฮเฮนชวาน 
สเกาเป็นฉากหลงักษตัริย ์  ลุควิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงคท่ี์จะสร้างปราสาท 3 แห่ง 
อนัไดแ้ก่ นอยชวานสไตน์,  ลินเดอฮอฟ  และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดกอนัล ้าค่า
แห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการในฤดูหนาว) ซ่ึงพาด
ผา่นโตรกผาพอลเลท็ เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสูง   
200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบตวัปราสาท
ภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เขา้สู่ภายในตัวปราสาท      
เพื่อชมความสวยท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งอลงัการ ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราว
อุปรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากท่ี
จะพรรณนา 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสู่มิวนิค อิสระให้ท่านได้ชอ้ปป้ิง เร่ิมจากโรง
ละครแห่งชาติ เป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างข้ึน
ในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี เป็นท่ีตั้งร้าน   
ขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตั้ งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 
นักท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดบัโลก จตุัรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุ๊กตา
เตน้ร า  ท่ีประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของ
ทุกวนั ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 
 

(111 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมนัต้นต ารับแท้ 
 

Local 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 
 

www.marriott.com 

วนัที่ วนัที่ 55  มวินิค มวินิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)   
  

องัคารองัคาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping 
เปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปีค.ศ.1992 ซ่ึงเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ชั้นน า
กว่า 100 ร้านคา้ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

(81 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

 
Thai 

บ่าย เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็น
ส่วนหน่ึงในประวติัศาสตร์ของเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขา้สู่เขตเมือง
เก่า ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิม 
บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขนสัตว ์       ท่ีมี
มาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์
เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุค
อศัวินหรือขุนนางเรืองอ  านาจในยคุกลาง หรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ีผลิตในเมือง
น้ี 
 

(143 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.altesbrauhaus.com 

วนัที่ วนัที่ 66  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดน เดรสเดน ––  เบอร์ลนิเบอร์ลนิ   
  

พุธพุธ  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น ้ าเอลเบ ้      
ว่ากนัว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี  
 

(401 ก.ม.) 

http://www.marriottmunich.com/
http://www.altesbrauhaus.com/


 

 
          5/10 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย เท่ียวชมเมืองอนังดงามมี โบสถเ์ฟราเอ่น (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอยของการ
ท าลายลา้งสมยัสงครามโลกท่ีก  าลงัไดรั้บการบูรณะอยา่งเร่งด่วน บริเวณน้ีคือฐาน
รากของเมืองท่ีวางไวต้ั้งแต่สมยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถึงยุคของพระเจา้ออกสัตสั 
ผูแ้ข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตลแ์บบบาร็อกข้ึน เซมเพอร์โอเปร่า ท่ี
เมืองน้ีมีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้ งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี 
พระราชวงัสวิงเกอร์ ผลงานช้ินเอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่น ้ าเอลเบ ้ บริเวณลาน
ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยน ้ าพุและรูปป้ันมากมาย โบสถค์รอยซ์ ท่ีเก่าแก่
ของเมืองกล่าวกนัว่า มีช้ินส่วนเลก็ๆของไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิบรรจุเอาไว ้ผ่าน
ชมโบสถ์แ ห่ งราชส านั ก  (Hofkirche), พิพิ ธภัณฑ์ด้า นการขนส่ ง  
(Verkehsmuseum)  ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนังน้ี จนในปี ค.ศ.1906 ไดมี้การวาง
แผน่กระเบ้ืองเคลือบจากไมเซ่น จ  านวน 24,000 แผน่ ลงไปบนรูป  จากนั้นน าคณะ
ออกเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 
 

 
(193 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.esplanade.de 

วนัที่ วนัที่ 77  เที่ยวกรุงเบอร์ลนิ เที่ยวกรุงเบอร์ลนิ --  ก าแพงเบอร์ลนิ ก าแพงเบอร์ลนิ --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก   ––  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  
  

พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เขา้สู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอร่ี 
ท่ีท้ิงร่องรอยของก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์
วนัท่ี  13 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงท่ีมีความยาวกว่า 100 ไมล ์สูง 4 
เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า   
1,200 หลา ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆแทนค าพูดท่ีได้รับการยกย่องว่า เป็น
ภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก น าท่านชมเช็คพอยทช์าร์ลี ซ่ึงเป็นเขตพรมแดน
การปกครองระหว่างอเมริกนัและรัสเซีย จากนั้นไปถ่ายรูปเบอร์ลินโดม มหาวิหาร
โปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี  1894-1905  ในรูปแบบ
สไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส์  ประตูบนัเดนบวร์ก   สัญลกัษณ์ของเมืองดา้นบน
เป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรูป
กบัอาคารไรชส์ตทัด ์อาคารท่ีใชเ้ป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างข้ึนดว้ย ศิลปะอิตา
เลียนเรอเนสซองส์ หลงัสงครามโลกไดม้ีการสร้างโดมแกว้ครอบตวัอาคารโดย
สถาปนิกช่ือกอ้งโลกชาวองักฤษ  เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ ผ่านชมจตุัรัส  โพสต์
แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนให้มีขนาดใหญ่และทนัสมยั
แห่งหน่ึงในยโุรป ใชเ้งินทุนกว่า 4 พนัลา้นเหรียญยโูร ภายในประกอบไปดว้ย ตึก
ท่ีท าการของ Sony, A&T, ABB 
 

 
 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Thai 

บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงยา่น เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัติดปาก
ว่า “คูดมั” ถนนชอ้ปป้ิงและยา่นธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน 
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19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.esplanade.de 

วนัที่ วนัที่ 88  เบอร์ลนิ เบอร์ลนิ --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวงัซองซูซีส์ พระราชวงัซองซูซีส์ --  นั่นั่งรถไฟ งรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  
  

ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม ตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลิน เป็นเมืองท่ี
จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยูเ่ม่ือคร้ังเบอร์ลินและพอสต์ดมัอยู่ภายใต้
การปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ีประทบั
ของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกดว้ย พระราชวงั
แห่งน้ี ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเด่นดว้ยการจดัสวน  
แบบขั้นบนัได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวงัถึง 5 แห่ง 
และร่มร่ืนไปดว้ยสวนสวยๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยอืน 
 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese (572 ก.ม.) 

 หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
 

 

13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สู่โคโลญจน์ (ใชเ้วลาประมาณ 4.22 ชัว่โมง) 
 

18.09 น. ถึงสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโคช้รอรับพร้อมออกเดินทางสู่ภตัตาคาร 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MARRIOTT COLOGNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

https://www.marriott.com 

วนัที่ วนัที่ 99  มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต นครแฟรงค์เฟิร์ต --  ล่องเรือล่องเรือ แม่น ้าไรน์ แม่น ้าไรน์ ––  เดินทางกลับเดินทางกลับ
กรุงกรุงเทพเทพ  
  

เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมนัเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของ
คริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งน้ีใหญ่และสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้าง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็น
จุดหมายส าคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße        
สองขา้งของถนนเรียงรายไปดว้ยร้านคา้คราคร ่ าไปดว้ยผูค้น จนไดเ้วลาอนัสมควร
น าคณะเดินทางสู่เมืองเซนตก์อร์ ในเขตภูมิภาคแม่น ้ าไรน์ 
 

(138 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

บ่าย น าคณะล่องเรือชมความงามของแม่น ้ าไรน์ท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. มี
ความยาวเป็นอนัดับสามของทวีปยุโรป ท่ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทั้ ง
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ทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน แม่น ้ าแห่งน้ียงั
ก่อใหเ้กิดเร่ืองราวต านาน และบทเพลงต่างๆ ท่ีท าให้ผูค้นหลงไหน เรือจะน าท่าน
ผ่านหน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ี
เดินทางโดยเรือผ่านแม่น ้ าสายน้ี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสองฟากฝ่ัง 
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ท่ียงัคงมีมนต์
เสน่ห์อย่างไม่เส่ือคลาย จนเขา้สู่เมืองบ๊อบพาร์ด เมืองส าคญัส าหรับจดัเทศกาล
ประจ าปี ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ และยงัเป็นศนูยก์ลางการผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนแม่น ้ า
ไรน์ตอนกลาง อ  าลาเยอรมนี จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินนครแฟรงคเ์ฟิร์ต 
 

(106 ก.ม.) 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG923 
 

 

วนัที่ 10 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 
 

อาทิตย์ 

12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น  
จะส่งใหท่้าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd   

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd   

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

6 – 15 ม.ีค. 2563 9988,,000000..--  8899,,000000..--  7799,,000000..--  1144,,550000..--  1122,,550000..--  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  13 – 22 ม.ีค. 2563 

1 – 10 พ.ค. 2563 

110000,,000000..--  9900,,000000..--  8800,,000000  1144,,550000..--  1122,,550000..--  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

29 พ.ค. – 7 ม.ิย. 2563 
19 – 28 ม.ิย. 2563 
 
ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที่ 15 มกราคม 2563 

 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าล่องเรือแม่น ้ าไรน์ / รถไฟด่วน ICE สู่กรุงเบอร์ลิน /  ค่าเขา้พระราชวงัซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / 

ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน์  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) โดยพกัเป็นห้องแบบ 

Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนั
ดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ใน
กรณีทีท่านมีขอ้จ  ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความ
เหมาะสม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 € / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ  MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-
75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
ต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรค
ประจ าตวั 

 



 

 
          8/10 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 
ค่าทวัร์ไม่รค่าทวัร์ไม่รวม วม ::  
  
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
 

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

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนั
การเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี   
  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจน
ในโปรแกรมทัวร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผูร่้วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน า
เท่ียว  
          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
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 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวต่อไปน้ี ให้น ามาหัก
จากเงิน  
    ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะ
เรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ  าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ได้
ด  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถ
ท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

กาการสะสมไมลข์องสายการบิน (รสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนั้น ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมปรค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (ะกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบิน

ในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออก
ตัว๋ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  
  ห้องพกัแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผูพ้กั 3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 

1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 

3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ  ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   
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 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมได ้

  
สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้

ชมนั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะ
จะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้น
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ 
หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทาง
บริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 
 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถ
ใหบ้ริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 
46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่า
กว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซ่ึงจะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 
 

การสูบบุหร่ี (การสูบบุหร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้ , โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก  าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารในการยืน่ขอเอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาประเทศเยอรวซ่ีาประเทศเยอรมนัมนั  ใช้เวลายืน่ประมาณ 10ใช้เวลายืน่ประมาณ 10  วนัท าการวนัท าการ  
((ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนัเพื่อท าการา ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนัเพื่อท าการ  สแกนลายนิว้มอืด้วยตวัเองสแกนลายนิว้มอืด้วยตวัเอง))  
  
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน

กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, 

หยา่ /ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์  

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือก
เล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ  านวนไม่ต  ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชี
หน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให้ 
***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 
6 แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา , 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่ คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในขอ้ตกลงยอมรับในขอ้ตกลง  
และเง่ืและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งต้อนไขท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งต้นทุกประการนทุกประการ  


