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วันท่ี วันท่ี 11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิ

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน
,เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบนิ, การล่าช้าของสายการบิน
,  การพลาดเท่ียวบิน          (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, 
ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง         ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุ
สดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ 
มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระ
แล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ี วันท่ี 22  มิวนิค มิวนิค --  เบิร์ชเทสการ์เด้นเบิร์ชเทสการ์เด้น  --  เที่ยวเหมืองเกลือ เที่ยวเหมืองเกลือ --  พักพักบาดไรเค่นฮบาดไรเค่นฮาลาล  เสาร์เสาร์  
00.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  

TG924    
 

07.05 น. คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระ  แล้วน าทา่นเดนิทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์
โร้ด เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดถูกก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ
ส ารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(195 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณ

เหมืองเกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีคา่จนได้ช่ือ
ว่าเป็นทองค าขาว  แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายใน
ท่ียังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ 
น าท่านนัง่รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลืออนัระยิบระยบั และ
ทะเลสาบใต้ภูเขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริง
เม่ือ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แล้วออกเดินทางสู่เมือง
บาดไรเคน่ฮาล  (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบอ่เกลือ บอ่น า้พุร้อน สปา 
และเป็นสถานท่ีรักษาบ าบดัสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเท่ียวพกัผอ่นของชาวยโุรป 

(21.4 ก.ม.) 

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

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

วันท่ี วันท่ี 33  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองการ์มิชพาร์เทน่  เคียร์เชน่  เพ่ือขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซย่อด

เขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง
บนยอดเขาซุกสปิตเซ ่ เก็บภาพประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน
เยอรมนีคือ 2,962 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียว
ได้ทัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและเดินเขาในฤดรู้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็น
ทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี
และสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ 
(Alpspitz),  ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์
ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการศลิปะบนท่ีสงูท่ีสดุ และซุกสปิตซ์

(182 ก.ม.) 
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ปลาต ธารน า้แข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือน
พฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเลน่หลายระดบั 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บา่ย น าท่านเข้าสู่ฟุสเซ่น  เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก   เคยมีความรุ่งเรือง

ในอดีตตัง้แต่ยุคโรมัน ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ขาย
เกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มี ร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพัก 
ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(77 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL LUITPOLD PARK หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.luitpoldparkhotel.de 

วันท่ี วันท่ี 44  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แต่
ราชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวน
สนกุดสินีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมูบ้่านท่ีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์      และปราสาทโฮเฮนชวาน 
สเกาเป็นฉากหลังกษัตริย์   ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 
แห่ง อนัได้แก่ นอยชวานสไตน์,  ลินเดอฮอฟ  และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นมรดก
อันล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการในฤดู
หนาว) ซึ่งพาดผา่นโตรกผาพอลเล็ท เป็นจดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุของปราสาทท่ี
สร้างบนหน้าผาสูง   200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็น
ผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ 
เข้าสู่ภายในตวัปราสาท      เพ่ือชมความสวยท่ีได้รับการตกแตง่อยา่งอลงัการ 
ด้วยภาพเขียนเก่ียวกับเร่ืองราวอุปรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, 
ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสู่มิวนิค อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรง

ละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิ เลียน สร้าง
ขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้เป็นท่ีตัง้
ร้าน   ขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
นกัท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเท่ียวพลาดไม่ได้ท่ีจะชม
ตุ๊กตาเต้นร า  ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 
17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน 

(111 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับ
แท้ 

Local 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั
เดียวกนั 

www.marriott.com  

วันท่ี วันท่ี 55  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนโรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมน
ตกิ)ตกิ)  

อังคารอังคาร  

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

Shopping เปิดให้บริการนกัทอ่งเท่ียวตัง้แตปี่ค.ศ.1992 ซึง่เป็นแหลง่รวม
สินค้าแบรนด์ชัน้น ากวา่ 100 ร้านค้า อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการช้อป

(81 ก.ม.) 

http://www.marriottmunich.com/
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ปิง้ตามอธัยาศยั  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
บา่ย เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวตัิศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 
เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวก าแพง
ป้องกันเมืองดัง้เดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการค้าไวน์, โค, 
กระบือและขนสตัว์       ท่ีมีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จตัุรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้
ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บ
ภาพประทับใจ ย้อนความทรงจ าในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุค
กลาง หรือเลือกซือ้สินค้าตา่งๆ ท่ีผลิตในเมืองนี ้

(143 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

วันท่ี วันท่ี 66  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดน เดรสเดน --  เบอร์ลินเบอร์ลิน  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แหง่แม่น า้เอลเบ้       

วา่กนัวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เท่ียวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอย

ของการท าลายล้างสมัยสงครามโลกท่ีก าลังได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน 
บริเวณนีคื้อฐานรากของเมืองท่ีวางไว้ตัง้แตส่มยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถึงยุค
ของพระเจ้าออกัสตสั ผู้แข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อก
ขึน้ เซมเพอร์โอเปร่า ท่ีเมืองนีมี้ความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทัง้ด้าน
สถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวงัสวิงเกอร์ ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อก
บนฝ่ังแม่น า้เอลเบ้  บริเวณลานได้รับการตกแตง่อย่างงดงามด้วยน า้พแุละรูป
ปัน้มากมาย โบสถ์ครอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมืองกล่าวกนัวา่ มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้
กางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิบรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก  (Hofkirche), 
พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง  (Verkehsmuseum)  ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้
จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น จ านวน 
24,000 แผ่น ลงไปบนรูป  จากนัน้น าคณะออกเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน เมือง
หลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

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

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

วันท่ี วันท่ี 77  เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน --  ก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เข้าสู่ อีสต์ -ไซด์-

แกลลอร่ี ท่ีทิง้ร่องรอยของก าแพงเบอร์ลิน ฉากตา่งๆท่ีเกิดจากการพลดัพราก
ของเหตกุารณ์วนัท่ี  13 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงท่ีมีความยาว
กว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกว่า 118 
ทา่น บนซากก าแพงกวา่   1,200 หลา ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวตา่งๆแทนค าพดูท่ี
ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก น าท่านชมเช็ค
พอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย 
จากนัน้ไปถ่ายรูปเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี 

 

 
 
 

http://www.altesbrauhaus.com/
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สร้างในระหว่างปี  1894-1905  ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์  
ประตูบนัเดนบวร์ก   สญัลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแห่งชัย
ชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตทัด์ 
อาคารท่ีใช้เป็นรัฐสภาแหง่เยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศลิปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ 
หลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกช่ือก้อง
โลกชาวอังกฤษ  เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ ผ่านชมจัตุรัส   โพสต์แดมเมอร์ 
(Potsdamer Platz) เมืองใหม่ท่ีถูกสร้างขึน้ให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่ง
หนึ่งในยโุรป ใช้เงินทนุกว่า 4 พนัล้านเหรียญยโูร ภายในประกอบไปด้วย ตกึท่ี
ท าการของ Sony, A&T, ABB 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บา่ย อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัตดิ

ปากว่า “คดูมั” ถนนช้อปปิง้และยา่นธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน  

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

หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.esplanade.de 

วันท่ี วันท่ี 88  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  น่ัน่ังรถไฟ งรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองพอสต์ดัม ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลิน เป็นเมืองท่ี

จกัรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เม่ือครัง้เบอร์ลินและพอสต์ดมัอยู่
ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดิ์ปรัสเซีย น าทา่นเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ี
ประทบัของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย 
พระราชวงัแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเดน่ด้วย
การจัดสวน   แบบขัน้บันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วย
พระราชวังถึง 5 แห่ง และร่ม ร่ืนไปด้วยสวนสวยๆ เป็น ท่ี ช่ืนชอบของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีได้มาเยือน 

 

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

 
13.49 น. ออกเดนิทางโดย รถไฟดว่น ICE สูโ่คโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4.22 ชัว่โมง) 
18.09 น. ถึงสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT COLOGNE หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 

 
https://www.marriott.com 

วันท่ี วันท่ี 99  มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต นครแฟรงค์เฟิร์ต --  ล่องเรือล่องเรือแม่น า้ไรน์ แม่น า้ไรน์ --  เดนิทางเดนิทาง
กลับกรุงกลับกรุงเทพเทพ  

เสาร์เสาร์  

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

ของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์
นบัเป็นจดุหมายส าคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน 
Hohe Straße        สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร ่าไปด้วย
ผู้คน จนได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาค
แมน่ า้ไรน์ 

 
(138 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย น าคณะล่องเรือชมความงามของแม่น า้ไรน์ท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,320 ก.ม. 

มีความยาวเป็นอันดบัสามของทวีปยุโรป ท่ียังคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์
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ทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั แม่น า้แห่งนีย้งั
ก่อให้เกิดเร่ืองราวต านาน และบทเพลงต่างๆ ท่ีท าให้ผู้คนหลงไหน เรือจะน า
ท่านผ่านหน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิต
ผู้คนท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนี ้ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสอง
ฟากฝ่ัง เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ท่ี
ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เส่ือคลาย จนเข้าสู่เมืองบ๊อบพาร์ด เมืองส าคัญ
ส าหรับจัดเทศกาลประจ าปี ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ และยังเป็นศูนย์กลางการผลิต
ไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดบนแม่น า้ไรน์ตอนกลาง อ าลาเยอรมนี จากนัน้ออกเดินทางสู่
สนามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต 

 
 
 
 
 
 
 
 

         (106 ก.ม.) 
20.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG923  
วันท่ี 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง  
เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน  

จะสง่ให้ทา่น 7 วนั ก่อนการเดนิทางเทา่นัน้) 

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 

*9 – 18 เม.ย. 2563 110066,,000000..--  9966,,000000..--  8855,,000000..--  1144,,550000..--  1122,,550000..--  --2266,,000000..--  
--2233,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่ลอ่งเรือแมน่ า้ไรน์ / รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอร์ลิน /  คา่เข้าพระราชวงัซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ ่/ 

คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) โดยพกัเป็นห้องแบบ 

Twin / Double ในกรณีท่ีทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หาก
วนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ใน
กรณีทีทา่นมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพ่ือความ
เหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 € / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ  MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพ
ท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
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 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่คา่ทวัร์ไมร่วม วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอ่ืนหรือโปรแกรมทอ่งเท่ียว
ได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการท่ีช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามา
หกัจากเงิน  
    คา่บริการท่ีต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงินคา่บริการท่ีได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว
จะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี  ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 
    2.3 คา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญัตธิุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ 
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พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตัว๋เคร่ืองบนิ (ตัว๋เคร่ืองบนิ (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั 

ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และ
หากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิ
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบนิ ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสาย

การบนิในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 

3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่
ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ทา่น 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้
ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการ
ลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ 
ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แก่ทา่น เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนัเดนิทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
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สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ส าหรับน า้หนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบนิท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดนิทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (การเดนิทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

เอกสารในการย่ืนขอเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการา ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือท าการ  สแกนลายนิว้มือด้วยตัวเองสแกนลายนิว้มือด้วยตัวเอง))  
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวีิซา่  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป / **กรุณาตดิตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, 

หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไป
ทอ่งเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  
เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควร
เลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใด
บญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออก
คา่ใช้จา่ยให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 
6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างาน
ของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
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 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา, 
มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะ
ถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
    และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการนทกุประการ   


