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9 เม.9 เม.ยย. 63. 63  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (9-12) สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ และการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน
,เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้บักรุ๊ป
ทวัร ์กรณีที่เกิดเหตกุารณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน
,  การพลาดเที่ยวบิน          (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, 
ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง         ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุ
สดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัร ์
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระ
แล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหน้าทัวรจ์ะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

1010  เม.เม.ยย..6633  มิวนิค มิวนิค --  เบิรช์เทสการเ์ด้นเบิรช์เทสการเ์ด้น  --  เทีย่วเหมืองเกลือ เทีย่วเหมืองเกลือ --  พักพักบาดไบาดไรเค่รเค่นฮานฮาลล  ศุกร์ศุกร์  
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  

TG924    
 

07.05 น. คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
สมัภาระ  แลว้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบิรช์เทสกาเดน้ เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพน์
โรด้ เส้นทางเก่าแก่ที่สุดถูกก่อตั้งขึน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ
ส ารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยศิลปะการสรา้งอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(195 ก.ม.) 

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

เหมืองเกลือเป็นสถานที่ตอ้งหา้มของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนไดช้ื่อ
ว่าเป็นทองค าขาว  แต่ในปัจจุบนัไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้เที่ยวชมภายใน
ที่ยังคงรกัษาสภาพเดิมไวทุ้กประการ แต่ตอ้งสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไวใ้ห ้
น าท่านนั่งรถรางลอดอุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยับ และ
ทะเลสาบใตภู้เขาที่งดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริง
เมื่อ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แลว้ออกเดินทางสู่เมือง
บาดไรเค่นฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน า้พุรอ้น สปา 
และเป็นสถานที่รกัษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ท่องเที่ยวพกัผ่อนของชาวยโุรป 

(21.4 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก AMBER RESIDENZ BAVARIA หรือเทียบเท่าในระดับ

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

11 เม.ย.11 เม.ย.6363  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองการม์ิชพารเ์ท่น  เคียรเ์ช่น  เพื่อขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ยอด

เขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง
บนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เก็บภาพประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุใน
เยอรมนีคือ 2,962 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ที่ท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ไดท้ัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและเดินเขาในฤดรูอ้น เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็น
ทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี
และสวิสเซอรแ์ลนด ์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ ์
(Alpspitz),  ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์ (Wank) ซึ่งลว้นแต่เป็นสวรรค์

(182 ก.ม.) 
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ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการศิลปะบนท่ีสงูที่สดุ และซุกสปิตซ์
ปลาต ธารน า้แข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเสน้ทางสกีใหเ้ลือกเลน่หลายระดบั 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ฟุสเซ่น  เมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติก   เคยมีความรุ่งเรือง

ในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ขาย
เกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร ้านอาหาร, โรงแรมที่พัก 
ตลอดจนรา้นขายของที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

(77 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.luitpoldparkhotel.de 

12 เม.ย.6312 เม.ย.63  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บา้นชวานสเกา  อนัเป็นที่ตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ปราสาทสวยที่แม้แต่
ราชาการต์นูวอลทดิ์สนียย์งัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทราในสวน
สนกุดิสนียแ์ลนด ์ชมบรรยากาศของหมู่บา้นที่รายลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน ์     และปราสาทโฮเฮนชวาน 
สเกาเป็นฉากหลงักษัตริย ์  ลคุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 
แห่ง อันไดแ้ก่ นอยชวานสไตน์,  ลินเดอฮอฟ  และแฮเรนคิมเซ่ ใหเ้ป็นมรดก
อันล า้ค่าแห่งรฐับาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการในฤดู
หนาว) ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สดุของปราสาทที่
สรา้งบนหน้าผาสูง   200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็น
ผูอ้อกแบบตัวปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร ์
เขา้สู่ภายในตวัปราสาท      เพื่อชมความสวยที่ไดร้บัการตกแต่งอย่างอลงัการ 
ดว้ยภาพเขียนเก่ียวกับเรื่องราวอุปรากรและหอ้งทรงงาน, หอ้งทอ้งพระโรง, 
หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 

 
 

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

ละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มตน้ของถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นที่ตั้ง
รา้น   ขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นที่ตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
นกัท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดับโลก จัตุรสัมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ไดท้ี่จะชม
ตุ๊กตาเต้นร  า  ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. ของทกุวนั ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวท่ีมาเยือน 

(111 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับ
แท้ 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.marriott.com  

13 เม.ย.6313 เม.ย.63  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวรก์ (เส้นทางสายโรแมนโรเธนบวรก์ (เส้นทางสายโรแมน
ติก)ติก)  

จันทร์จันทร์  

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

Shopping เปิดใหบ้ริการนกัท่องเที่ยวตัง้แต่ปีค.ศ.1992 ซึ่งเป็นแหลง่รวม
สินคา้แบรนดช์ัน้น ากว่า 100 รา้นคา้ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ป

(81 ก.ม.) 

http://www.marriottmunich.com/
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ป้ิงตามอธัยาศยั  

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

กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 
เขา้สู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวัติศาสตรแ์ละแนวก าแพง
ป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการค้าไวน์, โค, 
กระบือและขนสตัว ์      ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรสัใจกลางเมืองเป็นที่ตั้ง
ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนตจ์าคอบ อิสระใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บ
ภาพประทับใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุค
กลาง หรือเลือกซือ้สินคา้ต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี ้

(143 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

14 เม.ย.6314 เม.ย.63  โรเธนบวรก์ โรเธนบวรก์ --  เดรสเดน เดรสเดน --  เบอรล์ินเบอรล์ิน  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น า้เอลเบ ้      

ว่ากนัว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เที่ยวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น  (Frauenkirche) ที่เก่าแก่ ร่องรอย

ของการท าลายล้างสมัยสงครามโลกที่ก าลังได้รบัการบูรณะอย่างเร่งด่วน 
บริเวณนีคื้อฐานรากของเมืองที่วางไวต้ัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุค
ของพระเจา้ออกัสตัส ผูแ้ข็งแกร่งทรงโปรดใหส้รา้งเมืองในสไตลแ์บบบาร็อก
ขึน้ เซมเพอรโ์อเปร่า ที่ เมืองนี ้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้าน
สถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวังสวิงเกอร ์ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อก
บนฝ่ังแม่น า้เอลเบ ้ บริเวณลานไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน า้พแุละรูป
ป้ันมากมาย โบสถค์รอยซ ์ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกนัว่า มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้
กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก  (Hofkirche), 
พิพิธภัณฑด์า้นการขนส่ง  (Verkehsmuseum)  ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้
จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื ้องเคลือบจากไมเซ่น จ านวน 
24,000 แผ่น ลงไปบนรูป  จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่กรุงเบอรล์ิน เมือง
หลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

15 เม.ย.6315 เม.ย.63  เทีย่วกรุงเบอรลิ์น เทีย่วกรุงเบอรลิ์น --  ก าแพงเบอรล์ิน ก าแพงเบอรล์ิน --  บรันเดนบวรก์บรันเดนบวรก์  --  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  พุธพุธ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมกรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-

แกลลอรี่ ที่ทิง้ร่องรอยของก าแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆที่เกิดจากการพลดัพราก
ของเหตุการณว์ันที่  13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสรา้งก าแพงที่มีความยาว
กว่า 100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 
ท่าน บนซากก าแพงกว่า   1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนค าพดูที่
ได้รบัการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก น าท่านชมเช็ค
พอยท์ชารล์ี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรสัเซีย 
จากนัน้ไปถ่ายรูปเบอรล์ินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ี่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนี 

 

 
 
 

http://www.altesbrauhaus.com/
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สร้างในระหว่างปี  1894-1905  ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส ์ 
ประตูบนัเดนบวรก์   สญัลักษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัย
ชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตัทด ์
อาคารที่ใชเ้ป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ์
หลังสงครามโลกไดม้ีการสรา้งโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้อง
โลกชาวอังกฤษ  เซอรน์อรแ์มน-ฟอสเตอร ์ผ่านชมจัตุรสั   โพสต์แดมเมอร ์
(Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถูกสรา้งขึน้ให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่ง
หนึ่งในยุโรป ใชเ้งินทนุกว่า 4 พนัลา้นเหรียญยูโร ภายในประกอบไปดว้ย ตึกที่
ท าการของ Sony, A&T, ABB 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือที่ชาวเมืองเรียกกนัติด

ปากว่า “คดูมั” ถนนชอ้ปป้ิงและย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอรล์ิน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

16 เม.ย.6316 เม.ย.63  เบอรล์ิน เบอรล์ิน --  พอสตด์ัม พอสตด์ัม --  พระราชวัพระราชวังซองซูซีส ์งซองซูซีส ์--  น่ัน่ังรถไฟ งรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  พฤหัพฤหัสบดีสบดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเบอรล์ิน เป็นเมืองที่

จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครัง้เบอรล์ินและพอสตด์ัมอยู่
ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิ์ปรสัเซีย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัซองซูซีส ์ที่
ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองคอี์กดว้ย 
พระราชวงัแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแวรซ์ายนข์องเยอรมัน โดดเด่นดว้ย
การจัดสวน   แบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วย
พระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวยๆ เป็นที่ ชื่ นชอบของ
นกัท่องเที่ยวท่ีไดม้าเยือน 

 

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

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

 
https://www.marriott.com 

17 เม.ย.6317 เม.ย.63  มหาวิหารโคโลญจน ์มหาวิหารโคโลญจน ์--  นครแฟรงคเ์ฟิรต์ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ --  ล่องเรือล่องเรือแม่น ้าไรน ์แม่น ้าไรน ์--  เดินทางเดินทาง
กลับกรุงกลับกรุงเทเทพพ  

ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน ์ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถาน

ของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์
นบัเป็นจดุหมายส าคญัของเมืองโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน 
Hohe Straße        สองขา้งของถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้คราคร  ่าไปด้วย
ผูค้น จนไดเ้วลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่ เมืองเซนตก์อร ์ในเขตภูมิภาค
แม่น า้ไรน ์

 
(138 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะล่องเรือชมความงามของแม่น า้ไรนท์ี่มีความยาวทัง้หมด 1,320 ก.ม. 

มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป ที่ยังคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์
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ทัง้ทางดา้นประวติัศาสตร ์และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั แม่น า้แห่งนีย้ัง
ก่อใหเ้กิดเรื่องราวต านาน และบทเพลงต่างๆ ที่ท าใหผู้ค้นหลงไหน เรือจะน า
ท่านผ่านหนา้ผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่าชีวิต
ผูค้นที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนี ้ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสอง
ฟากฝ่ัง เรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ที่
ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อคลาย จนเข้าสู่เมืองบ๊อบพารด์ เมืองส าคัญ
ส าหรบัจัดเทศกาลประจ าปี ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ และยังเป็นศูนยก์ลางการผลิต
ไวนท์ี่ใหญ่ที่สุดบนแม่น า้ไรนต์อนกลาง อ าลาเยอรมนี จากนัน้ออกเดินทางสู่
สนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

         (106 ก.ม.) 
20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG927  
18 เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร ์
16.10 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวท่ีสมบรูณค์รบถว้น  

จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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*9 – 18 เม.ย. 2563 110066,,000000..--  9966,,000000..--  8855,,000000..--  1144,,550000..--  1122,,550000..--  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

ค่าทวัรร์วม ค่าทวัรร์วม ::  
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2562 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าลอ่งเรือแม่น า้ไรน ์ / รถไฟด่วน ICE สูก่รุงเบอรล์ิน /  ค่าเขา้พระราชวงัซองซูซีส ์/ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / 

ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) โดยพกัเป็นหอ้งแบบ 

Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, 
โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หาก
วนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ใน
กรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหนา้เพื่อความ
เหมาะสม 

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

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพ
ที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รค่าทวัรไ์ม่รวม วม ::  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

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

หรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบอุยู่
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ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยว
ได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(การยกเลิกการจองทวัร ์(CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อน
วนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่
น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามา
หกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินค่าบรกิารที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว
จะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้ 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์
พ.ศ.2551 โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วเครื่องบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ 
ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

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

50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปร์
แอรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส์่วนเพิ่มท่ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 
วนัที่ออกตั๋ว 

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

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

3 เตียง / ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่
ละประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งหอ้ง / ส  าหรบัพกั 1 
ท่าน 
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▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
ส าหรบัพกั 1 ท่าน 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด
กะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (สถานที่เขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้
ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ แต่หากมีการ
ลา่ชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้
ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
 ▪ ค่าทัวรไ์ด้รวมค่าขนสัมภาระส าหรบัเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

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

▪ ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระ
ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุรี่ (การสบูบหุรี่ (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

กาการเดินทางเป็นครอบครวั (รเดินทางเป็นครอบครวั (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนขอเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมัา ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อท าการนเพื่อท าการ  สแกนลายนิว้มือด้วยตัวเองสแกนลายนิว้มือด้วยตัวเอง))  
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, 

หย่า /ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบริษัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พรอ้มวตัถุประสงค ์  

 หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควร
เลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใด
บญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบชุื่อของผูท้ี่ออก
ค่าใชจ้่ายให ้***สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 
6 แลว้ ทางบริษัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงหลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง   
    และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งต้และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งต้นทกุประการนทกุประการ   


