
 

 

10 วนั อนัซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดับอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

 

 
12-21 เมษายน 2566 

119,900 บาท  
(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)  

แฟรงก์เฟิร์ต – รูดเดสไฮล์ม อมั ไรน์– คาสเซล – เควดลนิบวร์ค – ไบรอยท์ – บัมแบร์ก   
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเคลบูค – บาด วิมเฟน – อูล์ม – มิดเทนวอลด์ – เบิร์ชเทสกาเด้น  
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – รังนกอนิทรีย์ (Eagle’s Nest) – มิวนิก – ขึน้เขาซุกสปิกเซ่ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต  

 



 

 

10 วนั อนัซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดับอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

 

12 เม.ย. 2566 กรุงเทพฯ  
 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส 

22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS026 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ช.ม.) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเช้า 

บนเคร่ืองบิน 

13 เม.ย. 2566  แฟรงก์เฟิร์ต – รูดเดสไฮล์ม อมั ไรน์  
 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปล่ียนเท่ียวบิน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
06.10 น. ออกเดินทางสู่แฟรงกเ์ฟิร์ต โดยเท่ียวบิน LH 1247 (ใชเ้วลาบิน 1.25 ชัว่โมง) 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 
 น าท่านสู่ จตัุรัสโรเมอร์เบิร์ก (Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี น ้าพุแห่ง

ความยุติธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหน้าอาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนับว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่ง
หน่ึงท่ีสวยงามกลางกรุงแฟร้งค์เฟิร์ต จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอคอยเอชไนเมอร์ (Eschenheimer 
Tower) หอคอยเก่าแก่สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 อีกหน่ึงแลนด์มาร์กท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป 
หรือนั่งจิบชา กาแฟ บริเวณร้านคาเฟ่ใกลเ้คียง ได้เวลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt 
Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 ในศิลปะแบบโรมนัโกธิค 
และเคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดิโรมัน จึงรู้จักในนาม มหาวิหาร
จกัรพรรดิ อีกดว้ย 

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ (Rudesheim am Rhein) เป็นเมือง เก่าแก่ท่ีมีประวติัการอยู่อาศยัมานาน
กวา่ 2 พนัปี มีช่ือเสียงดา้นการผลิตไวน์ชั้นดี มีโบสถแ์ละอาคารบา้นเรือนเก่าแก่และ มีภูมิทศัน์ริมฝ่ังแม่น ้ า
ไรน์ท่ีสวยงามมีเสน่ห์ ท าให้เป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทบรอมเซ่อ 
(Bromser Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และเป็นท่ีพ  านักอาศยัมาจนถึงปี 1937 กระทัง่ในปี 
ค.ศ. 1941 เทศบาลเมืองรูเดสไฮม์จึงซ้ือมาและไดจ้ดัท าเป็น พิพิธภณัฑ์ไวน์ของเมืองน้ี (Rheingau Wine 
Museum) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทบูเซ่นเบิร์ก (Boosenburg Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยั 
ศตวรรษท่ี 9 ความสูงถึง 38 เมตร ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปหอพญา อินทรีย ์(Eagle Tower) ซ่ึง เกอเต ้กวี
เอกของเยอรมนั ก็เคยมาพกั อาศยัอยู่ช่วงท่ีมาเยือนเมืองรูเดสไฮม์ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพ
ความน่ารักของเมืองรูเดสไฮมต์ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต 

   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Best Western Plus Welcome Hotel  **** หรือเทียบเท่า  
 

14 เม.ย. 2566 คาสเซล – เควดลนิบวร์ค  – ไลพ์ซิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคาสเซล (Kassel)  (ระยะทาง 197 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่าง

ตอนเหนือของแควน้เฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยู่บนแม่น ้ า Fulda เป็นเมืองหลวงของแควน้คาส
เซล น าท่านเขา้ชมปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงตั้งอยูใ่น Bergpark Wilhelmshohe อนั
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013  ซ่ึงภายในบริเวณโดยรอบ 
Bergpark เป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพดี น าท่านเขา้ชม
ปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนีโอคลาสสิก สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 
18 และเป็นปราสาทฤดูร้อนของจกัรพรรดิไกเซอร์ วิลเลียม ในระหวา่งปี 1888 – 1918 อีกดว้ย  

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเควดลินบวร์ค (Quedlinburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม.) อีกเมือง
ท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ในเขตซัคเซิน-อนัฮัลท์ ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีได้รับการขนานนามในเร่ืองของ
ความเก่าแก่ของตัวเมืองเก่า ท่ี มีความโดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน รวมไปถึง
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของตวัเมืองอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองเควดลินบวร์คยงัเป็นเมืองการคา้ท่ีมี
ความมั่งคั่งมาตั้ งแต่ยุคกลางอีกด้วย ต่อมาในปี 1994 เมืองเควดลินบวร์คได้ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดก
วฒันธรรมโลกโดยยูเนสโก ซ่ึงครอบคลุมบริเวณเขตเมืองเก่า พระราชวงั โบสถ ์และอ่ืนๆอีกมากมาย น า
ท่านชมความงดงามของ อาคารศาลาว่าการเมือง ท่ีตั้งอยูใ่นเขตจตุัรัสกลางเมือง โดยตวัอาคารถูกสร้างขึ้น
ในแบบเรอเนซองซ์ ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเควดลินบวร์ค ได้เวลาน าท่าน
ถ่ายรูปกบัโบสถว์ิทยาลยัแห่งเซนตแ์ซร์วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ท่ีเป็นหน่ึงใน
ผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดยบริเวณใตถุ้นโบสถถ์ูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฝังศพของ
กษตัริย ์Heinrich I และ ของพระองค์ นอกจากน้ีแลว้ภายในโบสถ์ยงัเป็นสถานท่ีส าหรับการเก็บรักษา
ทรัพยส์มบติั โบราณวตัถุอีกหลายช้ิน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไลพซิ์ก (Leipzig)      

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Westin Leipzig Hotel / NH Messe Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

15 เม.ย. 2566 ไลพ์ซิก – ไบรอยท์  – บัมแบร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองไบรอยท ์Bayreuth (ระยะทาง 192 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) น าท่าน

เขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อน Hermitage (Hermitage Bayreuth) (หมายเหตุ หากพระราชวงัปิดปรับปรุงจะน า
ท่านเขา้ชมภายในพระราชวงัใหม่ New Palace ทดแทน) พระราชวงัท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองซ่ึงสร้างขึ้น



 

 

โดยประสงค์ของขุนนางยศมากราฟ นาม จอร์จ วิลเฮม เม่ือปี ค.ศ.1715 ซ่ึงเดิมที พระราชวงัแห่งน้ีไม่ไดมี้
ขนาดใหญ่เท่าน้ี แต่ถูกแต่งเติมภายหลงัเม่ือยุคผลดัเปล่ียนรัฐบาลมาบริหารโดยมากราฟ ฟริดริช แทน ซ่ึง
ภายนอกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยงามสไตลบ์าโรกท่ีช่ือวา่เป็นสวนท่ีมีรูปแบบเฉพาะแห่งเดียวในเยอรมนี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบัมแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐ บาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ท่ีตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยงัเป็นรัฐท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี องคก์รยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน
ให้เมืองบมัแบร์กเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศเยอรมนี เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์
รวมทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษา
ไวอ้ย่างดี น าท่านชมอดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางของสะพานท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้
ขา้มแม่น ้ าเร็กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 น าท่านแวะถ่ายรูปกับมหา
วิหารบมัแบร์ก หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่ามหาวิหารบมัแบร์กเซนตปี์เตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger 
Dom St. Peter und St. Georg) มีความส าคญัเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่งบมัแบร์ก 
โดยมหาวิหารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจกัรพรรดิเฮ
นรีท่ี 2 (Henry II) ซ่ึงแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1012 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Welcome Residenz Schloss Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 

16 เม.ย. 2566 บัมแบร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเกลบูค– บาด วิมเฟน – อูล์ม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg Ob Der Tauber) (ระยะทาง 132 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆในแควน้บาวาเรีย ท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจาก
ทัว่ทุกมุมโลกให้มาเยือน ดว้ยช่ือเสียงในความคลาสสิกของตวัเมืองยุคกลางท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี สังเกตไดจ้ากอาคารบา้นเรือนมุงดว้ยหลงัคาสีแดงยงัคงสภาพความเป็นเมืองเก่าหรือ Old Town 
ไวอ้ย่างไม่เส่ือมคลาย นอกจากน้ียงัถูกขนานนามวา่เป็นหน่ึงในสามเมืองของเส้นทางโรแมนติกในแควน้
บาวาเรียเหนือ น าท่านชม  จตัุรัสเล็ก หรือ (Little Square : Plönlein) ด้วยรูปแบบการวางถนนและตัว
อาคารก่อสร้างอย่างลงตวั ท าให้จตุัรัสน้ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง
ดินเกลบูค (Dinkelsbuhl) ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย  ทางตอนใตข้องประเทศ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งสีสันบน
ถนน Romantic Road ภายในเมืองรายล้อมไปด้วยบ้านเมืองหลากสีสัน และป้อมปราการท่ีย ังคง
หลงเหลืออยู่ เมืองน้ีขึ้นช่ือเร่ือง Weinmarkt หรือ Wine Market ตลาดคา้ขายไวน์ท่ีอยู่ใจกลางเมือง น า
ท่านเท่ียวชมอีกหน่ึงเมืองสวยแห่งเส้นทางโรแมนติกโร้ดของเยอรมนี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบาด วิมเฟน (Bad Wimpfen) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) เมืองน้ีตั้ งอยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเนคคาร์ ( River Neckar) ปัจจุบันเมืองบาด วิมเฟนได้
กลายเป็นศูนยร์วมของสถาบันสปาต่างๆ รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรือนท่ีมีความโดดเด่นทางด้าน
สถาปัตยกรรม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอูลม์ (Ulm) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมืองอูล์ม (Ulm)  อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของประเทศ
เยอรมนี อีกทั้งยงัเป็นเมืองบ้านเกิดของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับกันอย่าง
กวา้งขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 น าท่านถ่ายรูปวิหารอูล์มเมอร์ 
มุนสเตอร์ (Ulm Munster) วิหารท่ีมีช่ือเสียงและถือว่าเป็นโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกวดัไดว้่ามีความสูงถึง 
161.53 เมตร น าท่านเขา้ชมวิหารอูลม์เมอร์ มุนสเตอร์ วิหารเก่าแก่ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 หรือ
ราวๆปี 1377 และสร้างแลว้เสร็จเม่ือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ปี 1890 โดยวิหารนั้นตั้งอยูน่อกก าแพงเมือง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Best Western Plus Atrium / Leonardo Royal Hotel Ulm  **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

17 เม.ย. 2566 อูล์ม – มิดเทนวอลด์ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิดเทนวอล์ด (Mitten Wald) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาบาวาเรียนแอลป์ ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพความ
สวยงามของเส้นทางโรแมนติกบาวาเรียโร้ด น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นมิดเทนวอล์ด หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด 
และมีอาคารก่อสร้างจากยุคกลาง หน้าต่างกระจกสี ทั้งยงัมีดอกไมส้วยงามหลากหลายปลูกอยู่ริมทาง 
งดงามดว้ยวิวภูเขาและสายน ้าท่ีไหลผา่นเมือง เมืองน้ีมีช่ือเสียงดา้นการท าไวโอลินมากกว่า 300 ปี น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัไวโอลินยกัษ์ประจ าเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามแบบจัดเต็ม สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองรอทแทช เอเกน (Rottach Egern) (ระยะทาง 61 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) เมืองท่ีงดงามดว้ยเสน่ห์และความสวยงาม ตั้งอยู่ท่ี Upper Bavaria ใกลช้ายแดนออสเตรีย เมือง
ท่ีไดช่ื้อวา่มีความงามของธรรมชาติ ป่าไม ้และ ทะเลสาบ ตดักบัสีอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Bertesgarden) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ซ่ึงติดอนัดับ 1 ใน 6 
ของเส้นทางท่องเท่ียวของเยอรมนี ท่ีเรียกขานกนัว่าเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด ในอดีตเมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
ฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใตอี้กด้วย น าท่านล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี (Konigssee Lake) 
หรือท่ีมกัถูกเรียกว่า ทะเลสาบกษตัริย ์เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูท่างตอนใตเ้มืองเบิร์ชเทสการ์เดนไปประมาณ 
3 ไมล์ เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ และล้อมรอบด้วยภู เขาสูงชันท่ีมีความสูงเหนือ



 

 

ระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 2,000 เมตร ทะเลสาบโคนิคซ่ีเป็นทะเลสาบท่ีมีความยาวประมาณ 8 
กิโลเมตร และมีความกวา้งประมาณ 1.25 กิโลเมตร โดยทะเลสาบตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 602 เมตร ลึก
เฉล่ีย 150 เมตร ส่วนท่ีลึกท่ีสุดประมาณ 200 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีใสท่ีสุด และอยู่สูงท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี ปัจจุบัน ทะเลสาบโคนิคซ่ี ได้กลายเป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีมีความงดงามท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี และในเขตเทือกเขาแอลป์  และใกล้ๆ ทะเลสาบโคนิคซ่ี ยงัมี  โบสถ์เซนต์บาโธโลมา (St. 
Bartoloma Church) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบโคนิคซ่ี และยงัเป็นอีกหน่ึงโบสถท่ี์ไดรั้บความ
นิยมในหมู่นกัถ่ายภาพอีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   Alpenhof Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

18 เม.ย. 2566  เบิร์ชเทสกาเด้น – รังนกอนิทรีย์ (Eagle’s Nest) – มิวนิก (พกัค้าง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) หรือท่ีเรียกกันอีกช่ือว่า รังอินทรีย  ์(Eagle’s Nest) อีก
หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ โดยเคลสไตน์เฮา้ส์ นั้น
ตั้ งอยู่บนยอดเขาเคลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1,834 เมตร ส าหรับเคลสไตน์
เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย  ์เป็นอาคารท่ีถูกสร้างขึ้นในสไตล์ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวญัวนัเกิด
ครบรอบ 50 ปีให้กบัฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มนัน์ (Martin Bormann) หน่ึงในคนสนิทส าคญั 
และยงัเป็นท่ีพักสุดโปรดของฮิตเลอร์ ท่ีใช้คนงานก่อสร้างมากถึง 3,000 คน (เคลสไตน์เฮ้าส์ เปิด
ใหบ้ริการระหว่าง 15 พ.ค. – 15 ตค. ของทุกปี หากมีการประกาศปิด ทางทวัร์จะน าท่านเขา้ชมเหมืองเกลือ
แห่งเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) ทดแทน เป็นเหมืองเกลือท่ีถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 
1517 ซ่ึงในสมยัอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีตอ้งห้ามของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้ช่ือว่า
เป็นทองค าขาว ส าหรับการเขา้ชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน นักท่องเท่ียวจะตอ้งนั่งรถราง
ลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ ้ าเกลืออันระยิบระยบั และทะเลสาบใต้ภูเขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง 



 

 

บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส น าท่านช่ืนชมความ
เก่าแก่ของเหมืองเกลือโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการบ ารุงรักษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีต) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) เมืองทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวา
เรีย (Bavaria) มิวนิกเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมือง
ท่ีมีเศรษฐกิจเขม้แข็งท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป และยงัเป็นเมืองท่ี
ไดรั้บความนิยมในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด นบัเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก สัมผสั
กล่ินอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียแท้ๆ  น าท่านสู่ จตัุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตาม
รูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นระลึกถึงเซนต์
แมร่ี นักบุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้มิวนิกหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน ชมความ
งามของโบสถ์ เซนต์ปีเตอร์ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิก ชม ศาลาว่า
การเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นท่ี
สนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลัทซ์ ทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้
การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

 

 
 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

 

19 เม.ย. 2566  มิวนิค – ซุกสปิกเซ่ – โอเบอร์อมัเมอร์เกา – มิวนิค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีอิบเซ่ (Eibsee) เพื่อขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt)  ยอดเขาท่ีสูง

ท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ท่ีระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามจากยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ จากนั้นน าท่านเดินทาง
ลงสู่สถานีอิบเซ่ดว้ยกระเชา้เคเบิ้ลคาร์ (***หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยและกระเชา้ปิดให้บริการ ทาง
บริษทัน าท่านเท่ียวชมบริเวณทะเลสาบอิบเซ่แทน)  

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนับนเขาซุกสปิกเซ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศทางธรรมชาติท่ี
สวยงามของหุบเขา และยงัเป็นหมู่บา้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ยการตกแต่งผนังอาคารบา้นเรือนด้วย
ภาพเขียนทางศาสนา และวิถีชีวิตชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถ่ินเป็นงานแกะสลกัไมท่ี้มีความสวยงามขึ้นช่ือ
และเป็นสถานท่ีจดัแสดงอุปรากรระดบัโลกท่ีช่ือว่า The Passion Play ซ่ึงเป็นอุปรากรท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว
ทางศาสนาคริสตท่ี์จะจดัขึ้นสิบปีต่อหน่ึงคร้ังอีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่มิวนิค 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั)  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

20 เม.ย. 2566 มิวนิก – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
น าท่ านเข้าชมพระราชวังเรสซิ เดนซ์  (Residence Palace Munich) อดีตพระราชวังหลวงของอดีต
ราชอาณาจกัรบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางนครมิวนิก รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พระราชวงัแห่งน้ีถือเป็น
พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้สาธารณชนเขา้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมในพระราชวงั 
ซ่ึงมีการจดัแสดงของตกแต่งและของสะสมของอดีตกษัตริยบ์าวาเรีย อาคารเร่ิมก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1385 หลงัจากนั้นพระราชวงัก็ไดรั้บการต่อเติมจากกษตัริยบ์าวาเรียหลายพระองค์เร่ือยมา น าท่านเขา้ชม
ความสวยงามของ The Hall of Antiquities (Antiquarium) ซ่ึงเป็นห้องท่ีสร้างขึ้นประมาณช่วงปี 1568-
1571 โดย ดยคุอลัเบิร์ตท่ี 5 ในศิลปะแบบเรเนอซองส์  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village (ระยะทาง 81 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ช้
อปป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และ
เส้ือผา้แบรนด์เนม หรือจะช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านค้ามากมาย อาทิ VALENTINO, 
VERSACE, SWAROVSKI, LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

19.00 น.  น าท่านสู่สนามบินมิวนิก เพื่อเชค็อิน และท า Tax Refund 
22.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LH772 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.20 ชัว่โมง) 
 

21 เม.ย. 2566  กรุงเทพฯ 
 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5


 

 

10 วนั อนัซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดับอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 12-21 เม.ย. 2566 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 19,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 109,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-VIE-FRA//MUC-BKK (LH) 27,000 

** ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9/11/2022) ** 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศเยอรมนี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน LH/OS  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้
อายเุกิน 85 ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปตา่งๆ 
 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ
ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้
ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ี
ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เน่ืองจากการกระท าท่ี ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ
ค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจาก
พนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียง 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 



 

 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ
เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม
เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่ม
เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 
(Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand 
carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะ

หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 
USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 
600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเยอรมนี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง 
เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบั
หน้าวีซ่าที่เคยได้)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและ

ใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้นยอ้นหลงั 6 เดือน มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า ใหธ้นาคาร
ประทบัตรารับรองส าเนาทุกหนา้ 
 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


