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วันที ่วันที ่11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พรอ้มคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ และการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน
,เช่ารถโคช้, จองท่ีพกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ป
ทวัร ์กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ชา้ของสายการบิน
,  การพลาดเท่ียวบิน          (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, 
ภยัพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง         ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุ
สดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทัวร ์
มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ท่ีช  าระ
แล้ว เพราะทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหน้าทัวรจ์ะแจง้ให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

วันที ่วันที ่22  มิวนิค มิวนิค --  เบิรช์เทสการเ์ด้นเบิรช์เทสการเ์ด้น  --  เทีย่วเหมืองเกลือ เทีย่วเหมืองเกลือ --  พกัพกับาดไรเค่นฮาบาดไรเค่นฮาลล  เสาร์เสาร์  
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  

TG924    
 

07.05 น. คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
สมัภาระ  แลว้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพน์
โรด้ เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดถูกก่อตั้งขึน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการคา้และการ
ส  ารวจหาเกลือและสินแร ่เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(195 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สรา้งตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณ

เหมืองเกลือเป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีคา่จนไดช่ื้อ
วา่เป็นทองค  าขาว  แต่ในปัจจบุนัไดเ้ปิดใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ขา้เท่ียวชมภายใน
ท่ียังคงรกัษาสภาพเดิมไวทุ้กประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไวใ้ห ้
น าท่านนั่งรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 เมตร ไปยังถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และ
ทะเลสาบใตภ้เูขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริง
เมื่อ 500 ปีก่อน ภายใตอ้ณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส แลว้ออกเดินทางสู่เมือง
บาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พุรอ้น สปา 
และเป็นสถานท่ีรกัษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเท่ียวพกัผอ่นของชาวยโุรป 

(21.4 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก AMBER RESIDENZ BAVARIA หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
https://www.amber-
hotels.de 

วันที ่วันที ่33  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  อาทติย์อาทติย  ์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองการม์ชิพารเ์ท่น  เคียรเ์ช่น  เพ่ือขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ยอด

เขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง
บนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เกบ็ภาพประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน
เยอรมนีคือ 2,962 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ท่ีท  าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียว
ไดท้ัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและเดนิเขาในฤดรูอ้น เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็น
ทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี
และสวิสเซอรแ์ลนด ์ โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคยีงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ ์
(Alpspitz),  ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์ (Wank) ซึ่งลว้นแตเ่ป็นสวรรค์
ของนกัเดนิทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการศิลปะบนท่ีสงูท่ีสดุ และซุกสปิตซ์

(182 ก.ม.) 
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ปลาต ธารน า้แขง็สายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเสน้ทางสกีใหเ้ลือกเลน่หลายระดบั 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ฟสุเซ่น  เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก   เคยมีความรุง่เรือง

ในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ท่ีใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินคา้และซือ้ขาย
เกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีรา้นอาหาร, โรงแรมท่ีพัก 
ตลอดจนรา้นขายของท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

(77 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.luitpoldparkhotel.de 

วันที ่วันที ่44  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่หมู่บา้นชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ปราสาทสวยท่ีแมแ้ต่
ราชาการต์นูวอลทด์ิสนียย์งัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวน
สนกุดิสนียแ์ลนด ์ชมบรรยากาศของหมูบ่า้นท่ีรายลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน ์     และปราสาทโฮเฮนชวาน 
สเกาเป็นฉากหลงักษัตริย ์  ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงคท่ี์จะสรา้งปราสาท 3 
แห่ง อนัไดแ้ก่ นอยชวานสไตน์,  ลินเดอฮอฟ  และแฮเรนคิมเซ่ ใหเ้ป็นมรดก
อนัล  า้ค่าแห่งรฐับาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย ( ปิดให้บริการในฤดู
หนาว) ซึ่งพาดผา่นโตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุของปราสาทท่ี
สรา้งบนหน้าผาสูง   200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค ์ซึ่งเป็น
ผูอ้อกแบบตวัปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร ์
เขา้สูภ่ายในตวัปราสาท      เพ่ือชมความสวยท่ีไดร้บัการตกแตง่อย่างอลงัการ 
ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับเรื่องราวอุปรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งท้องพระโรง, 
หอ้งบรรทม ลว้นแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสู่มิวนิค อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เริ่มจากโรง

ละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส  าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นท่ีตั้ง
รา้น   ขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐี
ระดับโลก จัตรุัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชม
ตุ๊กตาเตน้ร  า  ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. ของทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

(111 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับ
แท้ 

Local 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.marriott.com  

วันที ่วันที ่55  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViill llaaggee  --  โรเธนบวรก์ (เส้นทางสายโรแมนโรเธนบวรก์ (เส้นทางสายโรแมน
ติก)ติก)  

อังคารอังคาร  

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

Shopping เปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวตัง้แตปี่ค.ศ.1992 ซึ่งเป็นแหลง่รวม
(81 ก.ม.) 

http://www.marriottmunich.com/
http://www.marriottmunich.com/
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สินคา้แบรนดช์ัน้น  ากวา่ 100 รา้นคา้ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั  

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

กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวตัิศาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 
เขา้สู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศนูยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตรแ์ละแนวก าแพง
ป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, 
กระบือและขนสตัว ์      ท่ีมีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จัตรุสัใจกลางเมืองเป็นท่ีตั้ง
ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บ
ภาพประทับใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขนุนางเรืองอ  านาจในยุค
กลาง หรือเลือกซือ้สินคา้ตา่งๆ ท่ีผลิตในเมืองนี ้

(143 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

วันที ่วันที ่66  โรเธนบวรก์ โรเธนบวรก์ --  เดรสเดน เดรสเดน --  เบอรล์ินเบอรล์ิน  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเรน้ซแ์ห่งแมน่  า้เอลเบ ้      

วา่กนัวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เท่ียวชมเมืองอนังดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น  (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอย

ของการท าลายลา้งสมัยสงครามโลกท่ีก าลังไดร้บัการบูรณะอย่างเร่งด่วน 
บริเวณนีค้ือฐานรากของเมืองท่ีวางไวต้ัง้แตส่มยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถึงยุค
ของพระเจา้ออกัสตสั ผูแ้ข็งแกรง่ทรงโปรดใหส้รา้งเมืองในสไตลแ์บบบาร็อก
ขึน้ เซมเพอรโ์อเปร่า ท่ีเมืองนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวงัสวิงเกอร ์ผลงานชิน้เอกรูปแบบบารอ็ก
บนฝ่ังแมน่  า้เอลเบ ้ บริเวณลานไดร้บัการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยน า้พแุละรูป
ป้ันมากมาย โบสถค์รอยซ ์ท่ีเก่าแก่ของเมืองกลา่วกันวา่ มีชิน้สว่นเลก็ๆของไม้
กางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิบรรจุเอาไว ้ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส  านัก  (Hofkirche), 
พิพิธภณัฑด์า้นการขนส่ง  (Verkehsmuseum)  ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้
จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จ  านวน 
24,000 แผ่น ลงไปบนรูป  จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่กรุงเบอรล์ิน เมือง
หลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

วันที ่วันที ่77  เทีย่วกรุงเบอรล์ิน เทีย่วกรุงเบอรล์ิน --  ก าแพงเบอรล์ิน ก าแพงเบอรล์ิน --  บรันเดนบวรก์บรันเดนบวรก์  --  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เขา้สู่ อีสต์-ไซด์-

แกลลอรี่ ท่ีทิง้รอ่งรอยของก าแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพราก
ของเหตกุารณว์นัท่ี  13 สิงหาคม 1961 วนัเริ่มการสรา้งก าแพงท่ีมีความยาว
กว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกว่า 118 
ท่าน บนซากก าแพงกวา่   1,200 หลา ท่ีจะบอกเลา่เรื่องราวตา่งๆแทนค าพดูท่ี
ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก น าท่านชมเช็ค
พอยท์ชารล์ี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย 
จากนั้นไปถ่ายรูปเบอรล์ินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี 

 

 
 

http://www.altesbrauhaus.com/
http://www.altesbrauhaus.com/
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สรา้งในระหว่างปี  1894-1905  ในรูปแบบสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส ์ 
ประตบูันเดนบวรก์   สญัลกัษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัย
ชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตทัด ์
อาคารท่ีใชเ้ป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ์
หลงัสงครามโลกไดม้ีการสรา้งโดมแกว้ครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกช่ือกอ้ง
โลกชาวอังกฤษ  เซอรน์อรแ์มน-ฟอสเตอร ์ผ่านชมจัตุรสั  โพสตแ์ดมเมอร ์
(Potsdamer Platz) เมืองใหม่ท่ีถูกสรา้งขึน้ให้มีขนาดใหญ่และทันสมยัแห่ง
หนึ่งในยโุรป ใชเ้งินทนุกวา่ 4 พนัลา้นเหรียญยโูร ภายในประกอบไปดว้ย ตกึท่ี
ท  าการของ Sony, A&T, ABB 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรยีกกนัติด

ปากวา่ “คดูมั” ถนนชอ้ปป้ิงและย่านธรุกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอรล์ิน  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

วันที ่วันที ่88  เบอรล์ิน เบอรล์ิน --  พอสตดั์ม พอสตดั์ม --  พระราชวังซองซูซสี ์พระราชวังซองซูซสี ์--  น่ัน่ังรถไฟ งรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองพอสตด์ัม ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเบอรล์ิน เป็นเมืองท่ี

จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เม่ือครัง้เบอรลิ์นและพอสตด์มัอยู่
ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิป์รสัเซีย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัซองซูซีส ์ท่ี
ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นท่ีฝังพระศพของพระองคอี์กดว้ย 
พระราชวงัแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแวรซ์ายนข์องเยอรมนั โดดเด่นดว้ย
การจัดสวน   แบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วย
พระราชวังถึ ง 5 แห่ง และร่มรื่น ไปด้วยสวนสวยๆ เป็น ท่ี ช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese (572 ก.ม.) 
 หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

 
13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟดว่น ICE สูโ่คโลญจน ์(ใชเ้วลาประมาณ 4.22 ชั่วโมง) 
18.09 น. ถึงสถานีกรุงโคโลญจน ์รถโคช้รอรบัพรอ้มออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MARRIOTT COLOGNE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
https://www.marriott.com 

วันที ่วันที ่99  มหาวหิารโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์--  นครแฟรงคเ์ฟิรต์ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ --  ล่องเรือล่องเรือแม่น า้ไรน ์แม่น า้ไรน ์--  เดินทางเดินทาง
กลับกรุงกลับกรุงเทพเทพ  

เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน ์ชาวเยอรมนัเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถาน

ของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์
นบัเป็นจดุหมายส  าคญัของเมืองโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน 
Hohe Straße        สองขา้งของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้คราคร  ่าไปดว้ย
ผูค้น จนไดเ้วลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่เมืองเซนตก์อร ์ในเขตภูมิภาค
แมน่  า้ไรน ์

 
(138 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือชมความงามของแมน่  า้ไรนท่ี์มีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม.  
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มีความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยุโรป ท่ียังคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์
ทัง้ทางดา้นประวตัิศาสตร ์และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั แมน่  า้แห่งนีย้ัง
ก่อใหเ้กิดเรื่องราวต  านาน และบทเพลงต่างๆ ท่ีท  าใหผู้ค้นหลงไหน เรือจะน า
ท่านผ่านหนา้ผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต  านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิต
ผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่น  ้าสายนี้ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสอง
ฟากฝ่ัง เรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ท่ี
ยังคงมีมนตเ์สน่ห์อย่างไม่เสื่อคลาย จนเขา้สู่เมืองบ๊อบพารด์ เมืองส  าคัญ
ส าหรบัจัดเทศกาลประจ าปี ริมฝ่ังแม่น  ้าไรน ์และยังเป็นศนูยก์ลางการผลิต
ไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุบนแมน่  า้ไรนต์อนกลาง อ  าลาเยอรมนี จากนั้นออกเดินทางสู่
สนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (106 ก.ม.) 
20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG923  
วันที ่10 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย ์
12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณค์รบถว้น  

จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

17-26  ม.ค. 2563 

9988,,000000..--      8899,,000000..--  7799,,000000..--  1144,,550000..--  1122,,550000..--  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2563 

7 - 16 ก.พ. 2563 
14 - 23 ก.พ. 2563 
21 - 1 มี.ค. 2563 

28 ก.พ. - 8 มี.ค. 2563 
6 – 15 มี.ค. 2563 
13 – 22 มี.ค. 2563 

คา่ทวัรร์วม คา่ทวัรร์วม ::  
 ✓ คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่15 มกราคม 2563 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
✓ คา่ลอ่งเรือแมน่  า้ไรน ์/ รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอรล์ิน /  คา่เขา้พระราชวงัซองซูซีส ์/ ยอดเขาซกุสปิตเซ่ / 

คา่เขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) โดยพกัเป็นหอ้งแบบ 

Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หาก
วนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแตล่ะประเทศ ใน
กรณีทีท่านมีขอ้จ  ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหนา้เพ่ือความ
เหมาะสม 

✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 € / ท่าน / วนั 
✓ คา่ธรรมเนียมวซี่าเยอรมนั (เชงเกน้) 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ  MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพ
ท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
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ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั  
คา่ทวัรไ์มร่คา่ทวัรไ์มร่วม วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื่องดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั

คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิม 

การจองทวัร ์(การจองทวัร ์(HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้น

หรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ  าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก  าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี้  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทิเชน่ ผูท่ี้ดื่มสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท่ี้ไมย่อมรบัเง่ือนไขระหวา่งทวัร ์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(การยกเลกิการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีช  าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คนื 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คนื 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียวท่ีไดจ้่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ใหน้  ามา
หกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียว
จะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 คา่มดัจ  าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 คา่ใชจ้่ายท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชนี้ ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธรุกิจน าเท่ียวและมัคคเุทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
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ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ 
ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบิน
สามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปร์
แอรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมปรคา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (ะกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัท่ีมเีตียงเดีย่วขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัท่ีมเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส  าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่
ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัท่ีมเีตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 
ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส  าหรบัพกั 1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ  ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด
กะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิได ้

สถานท่ีเขา้ชม (สถานท่ีเขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้
ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้ แตห่ากมีการ
ลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักลา่วได ้
ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคนืเงินใดใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้  าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส  าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถใหบ้ริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้  าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน  า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
และมีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัรท่ี์ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้
ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัภาระ
ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (การสบูบหุรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (การเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 
5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

เอกสารในการยืน่ขอเอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาประเทศเยอรมันวซ่ีาประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายืน่ประมาณ 10 วันท าการใช้เวลายืน่ประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการย่ืนค  ารอ้งขอวีซ่ในการย่ืนค  ารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการา ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการ  สแกนลายนิว้มือด้วยตัวเองสแกนลายนิว้มือด้วยตัวเอง))  
 พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด  าและหา้มสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป / **กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส  าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / ส  าเนาทะเบียนสมรส, 

หย่า /ส  าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต  าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส  าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบริษัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  
เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์  

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควร
เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ  านวนไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูลิ  าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใด
บญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พรอ้มระบช่ืุอของผูท่ี้ออก
คา่ใชจ้่ายให ้***สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 
6 แลว้ ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบช่ืุอผูเ้ดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
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 กรณีท่ีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา, 
มารดา จะตอ้งไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  ารอ้งใหม ่ ก็ตอ้งช  าระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั
หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเตมิ ทางบริษัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงหลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
    และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งต้และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งต้นทกุประการนทกุประการ  


