
 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี วันท่ี 11  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ -ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ -  มิวนิค มิวนิค ((เยอรมนีเยอรมนี) ) ศกุร์ศกุร์  
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21.00 น. พร๎อมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน
ไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
จากนั้นเชิญรอ ณ ห๎องพักผู๎โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอ น 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน
,เชํารถโค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน
,  การพลาดเที่ยวบิน          (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, 
ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง         ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่น ๆ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์  
มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระ
แล๎ว เ พราะทางบริษัทฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมี
คําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทําน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได๎ 

วันท่ี วันท่ี 22  มิวนิค -มิวนิค -  เบร์ิชเทสการ์เด้นเบร์ิชเทสการ์เด้น - -  เท่ียวเหมืองเกลือ -เท่ียวเหมืองเกลือ -  พักพักบาดไรเค่นฮาล บาดไรเค่นฮาล เสาร์เสาร์  
00.50 น. ออกเดินทางสูํนครมิวนิค ประเทศเยอรมน ี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  

TG924    
 

07.05 น. คณะถึงสนามบิน มิวนิค  ประเทศเยอรมนี หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและ
สัมภาระแล๎ว นําทํานเดินทางสูํเมืองเบิร์ชเทสกาเด๎น เจ๎าของเส๎นทางดิอัลไพน์
โร๎ด เส๎นทางเกํา แกํที่สุดที่นักทํองเที่ยวนิยมใช๎เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูก
กํอตั้งขึ้นให๎เป็นศูนย์กลางทางการค๎าและการสํารวจหาเกลือและสินแรํ เมือง
เกําแหํงนี้เต็มไปด๎วยศิลปะการสร๎างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(186 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บําย นําคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเกํา  สร๎างตั้งแตํ ค .ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณ

เหมืองเกลือเป็นสถานที่ต๎องห๎ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีคําจนได๎ชื่อ
วําเป็นทองคําขาว  แตํในปัจจุบันได๎เปิดให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าเที่ยวชมภายใน
ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว๎ทุกประการ แตํต๎องสวมชุ ดคนงานที่มีเตรียมไว๎ให๎ 
นําทํานนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ําเกลืออันระยิบระยับ และ
ทะเลสาบใต๎ภูเขาที่งดงามด๎วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยูํในเหมืองจริง
เมื่อ 500 ปีกํอน ภายใต๎อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส แล๎วออกเดินทางสูํเมือง
บาดไรเคํนฮาล                     (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแหํงบํอเกลือ บํอ
น้ําพุร๎อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบําบัดสุขภาพ และแหลํงทํองเที่ยว
พักผํอนของชาวยุโรป 

(79 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL หรือ

เทียบเทําในระดับเดียวกัน 
www.wyndhamgrand       
badreichenhall.com  

วันท่ี วันท่ี 33  ยอดเขาซุกสปติเซ่ ยอดเขาซุกสปติเซ่ ((เยอรมันแอลป์เยอรมันแอลป์) -) -  ฟุสฟุสเซ่นเซ่น  อาทิตย์อาทิตย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูํโอเบอรามาเกา  (Oberammergau) เมืองเล็กๆที่แสนจะนํารัก 

อาคารบ๎านเรือนล๎วนประดับไปด๎วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร๎านรวง
ล๎วนแตํจําหนํายของที่ระลึกสําหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคยได๎ รับภัยพิบัติ
จากโรคร๎าย แล๎วเดินทางตํอสูํ เมืองการ์มิชพาร์เทํน เคียร์เชํน เพื่อขึ้นสูํยอดเขา
ซุกสปิตเซํ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหวํางทางทํานจะได๎ชมวิว
ทะเลสาบที่อยูํเบื้องลําง จากนั้นคณะเดินทางขึ้นสูํ ยอดเขาซุกสปิตเซํ เก็บ
ภาพประทับใจจากจุดชมวิว บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุต
เหนือระดับน้ําทะเล ที่ทําให๎เกิดกิจกรรมการทํองเที่ยวได๎ทั้งปีคือ สกีในฤดู
หนาวและเดินเขาในฤดูร๎อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม
กว๎างไกลไปถึง 4 ประเทศด๎วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและ

(216 ก.ม.) 
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สวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเ ขาที่อยูํเคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ 
(Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล๎วนแตํเป็นสวรรค์
ของ     นักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุด และ
ซุกสปิตซ์ปลาต     ธารน้ําแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา 
ระหวํางเดือนพฤศ จิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส๎นทางสกีให๎เลือกเลํนหลาย
ระดับ 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บําย นําทํานเข๎าสูํเส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส๎นทาง

ทํองเที่ยวที่โดํงดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟุสเซํน เมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติก        
เคยมีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน ที่ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถําย
สินค๎าและซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ ชมเมืองที่แสนจะนํารัก มีร๎านอาหาร , 
โรงแรมที่พัก ตลอดจนร๎านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

(45 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL LUITPOLD PARK หรือเทียบเทําในระดับ

เดียวกัน 
www.luitpoldparkhotel.de 

วันท่ี วันท่ี 44  ฟุสเซ่น -ฟุสเซ่น -  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิค มิวนิค จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูํ หมูํบ๎านชวานสเกา  อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทแหํงเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์  ขึ้นสูํปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม๎แตํ
ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นําไปเป็นปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมูํบ๎านที่รายล๎อมรอบด๎วยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์แล ะปราสาทโฮเฮนชวานส
เกาเป็นฉากหลั งกษัตริย์           ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร๎าง
ปราสาท 3 แหํง อันได๎แกํ นอยชวานสไตน์,              ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิม
เซํ ให๎เป็นมรดกอันล้ําคําแหํงรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะ พานมาเรีย (การ
เปิดให๎เข๎าชมขึ้นอยูํกับสภาพอากาศในแตํละวัน) ซึ่งพาดผํานโตรกผาพอลเล็ท 
เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร๎างบนหน๎าผาสูง        200 เมตร 
ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู๎ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให๎
เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข๎าสูํภายในตัวปราสาท      เพื่อชม
ความสวยที่ได๎รับการตกแตํงอยํางอลังการ ด๎วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราว
อุปรากรและห๎องทรงงาน , ห๎องท๎องพระโรง , ห๎องบรรทม ล๎วนแตํงดงามจน
ยากที่จะพรรณนา 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บําย หลังอาหาร นําคณะเดินทาง กลับสูํมิวนิค จากนั้น อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง เริ่ม

จากโรงละครแหํงชาติ เป็นจุดเริ่มต๎นของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิ
เลียน สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได๎ชื่อวําเป็นถนนที่สวยอีกแหํงหนึ่งของเมืองนี้ 
เป็นที่ตั้งร๎าน          ขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโ รงแรมหรู
ระดับ 5 ดาว นักทํองเที่ยวมาเดินเลํนบนถนนสายนี้อาจได๎กระทบไหลํดารา
หรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกํา นักทํองเที่ยวพลาด
ไมํได๎ที่จะชมตุ๏กตาเต๎นรํา         ที่ประดับอยูํบนอาคารเทศบาลเมืองเกํา เวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได๎รับค วามสนใจจากนักทํองเที่ยวที่มา
เยือน 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต่ารับ
แท้ 

Local 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทําในระดับ
เดียวกัน 

www.marriott.com  

http://www.marriottmunich.com/
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วันท่ี วันท่ี 55  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปปิง้ ช้อปปิง้ IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก ((เส้นทางสายโรแมนเส้นทางสายโรแมน
ติกติก))  

อังคารอังคาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูํ Ingolstadt Village / Chick Outlet 

Shopping เปิดให๎บริการนักทํองเที่ยวตั้งแตํปคี.ศ.1992 ซึ่งเป็นแหลํงรวม
สินค๎าแบรนด์ชั้นนํากวํา 100 ร๎านค๎า อิสระให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการช๎อป
ปิ้งตามอัธยาศัย  

(81 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai 
บําย เดินทางสูํเมืองโรเธนบวร์กแหํงเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได๎

กลายเป็นสํวนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 
เข๎าสูํเขตเมืองเกํา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกําแพง
ป้องกันเมืองดั้งเดิม บํงบอกถึงความรุํงเรืองของเมืองที่ทําการค๎าไวน์ , โค , 
กระบือและขนสัตว์       ที่มีมาตั้งแตํ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้ง
ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให๎ทํานมีเวลาได๎เก็บ
ภาพประทับใจ ย๎อนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุค
กลาง หรือเลือกซื้อสินค๎าตํางๆ ที่ผลิตในเมืองนี้ 

(254 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเทําในระดับ

เดียวกัน 
www.altesbrauhaus.com 

วันท่ี วันท่ี 66  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดน -เดรสเดน -  เบอร์ลิน เบอร์ลิน พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางตํอสูํเมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร๎นซ์แหํงแมํน้ําเอลเบ๎       

วํากันวําเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บําย เที่ยวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอํน  (Frauenkirche) ที่เกําแกํ รํองรอย

ของการทําลายล๎างสมัยสงครามโลกที่กําลังได๎รับการบูรณะอยํางเรํงดํวน 
บริเวณนี้คือฐานรากของเมืองที่วางไว๎ตั้งแตํสมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุค
ของพระเจ๎าออกัสตัส ผู๎แข็งแกรํงทรงโปรดให๎สร๎างเมืองในสไตล์แบบบาร็อก
ขึ้น เซมเพอร์โอเปรํา ที่เมืองนี้มีความโดดเดํนอยํางเทําเทียมกันทั้งด๎าน
สถาปัตยกรรมและดนตรี พระราชวัง       สวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบา
ร็อกบนฝั่งแมํน้ําเอลเบ๎ บริเวณลานได๎รับ            การตกแตํงอยํางงดงามด๎วย
น้ําพุและรูปปั้นมากมาย โบสถ์ครอยซ์ ที่เกําแกํของเมืองกลําวกันวํา มีชิ้นสํวน
เล็กๆของไม๎กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว๎ ผํานชมโบสถ์แหํงราชสํานัก  
(Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด๎านการขนสํง (Verkehsmuseum)      ที่มีการรําง
ภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี  ค.ศ.1906 ได๎มีการวางแผํนกระเบื้องเคลือบจากไม
เซํน จํานวน 24,000 แผํน ลงไปบนรูป   จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูํ          
กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสงําของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน 
www.esplanade.de 

วันท่ี วันท่ี 77  เท่ียวกรุงเบอร์ลิน -เท่ียวกรุงเบอร์ลิน -  ก่าแพงเบอร์ลิน ก่าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --  ช้อปปิง้คูดัมช้อปปิง้คูดัม  พฤหัสบดีพฤหัสบดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสงําของเยอรมนี หลังจากการรวม

ประเทศแล๎ว เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให๎เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความ
พร๎อมสําหรับเมืองหลวงใหมํ เที่ยวชมรํองรอยในประวัติศาสตร์แหํงการ
ปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหวํางตะวันตกและออก เข๎าสูํ อีสต์-

 

http://www.altesbrauhaus.com/
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ไซด-์แกลลอร่ี ที่ทิ้งรํองรอยของ กําแพงเบอร์ลิน ฉากตํางๆที่เกิดจากการพลัด
พรากของเหตุการณ์วันที่             13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร๎างกําแพงที่
มีความยาวกวํา 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถํายทอดเ ป็นภาพวาดที่เกิดจาก
ศิลปินกวํา 118 ทําน บนซากกําแพงกวํา       1,200 หลา ที่จะบอกเลํา
เรื่องราวตํางๆแทนคําพูดที่ได๎รับการยกยํองวํา เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุด
ในโลก นําทํานชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวําง
อเมริกันและรัสเซีย จากนั้นไปชมเบอร์ลิน โดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญํ
ที่สุดในเยอรมนี สร๎างในระหวํางปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอ
เนสซองส์ แล๎วพาทํานไปถํายรูปกับ ประตูบันเดนบวร์ก         ประตูสัญลักษณ์
ของเมือง ด๎านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแหํงชัยชนะสีทองเดํนตระหงําน และ
พลาดไมํได๎กับการถํายรูป กับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช๎เป็นรัฐสภาแหํง
เยอรมนี สร๎างขึ้นด๎วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคาร
รัฐสภาแหํงนี้ถูกใช๎มาตั้งแตํคร้ังสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได๎มี
การสร๎างโดมแก๎วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก๎องโลกชาวอังกฤษ                 
เซอร์นอร์แมน- ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให๎ทํานเดินขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของกรุง
เบอร์ลินบนโดมแก๎วที่คลาคล่ําไปด๎วยนักทํองเที่ยวมารอเข๎าคิวทุกวัน ผํานชม
จัตุรัส        โพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหมํที่ถูกสร๎างขึ้นให๎มี
ขนาดใหญํและทันสมัยแหํงหนึ่งในยุโรป ใช๎เงินทุ นกวํา 4 พันล๎านเหรียญยูโร 
ภายในประกอบไปด๎วย ตึกที่ทําการของ Sony, A&T, ABB 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บําย อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งยําน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติด

ปากวํา “คูดัม” ถนนช๎อปปิ้งและยํานธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน  

19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก SHERATON BERLIN GRAND HOTEL ESPLANADE 

หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน 
www.esplanade.de 

วันท่ี วันท่ี 88  เบอร์ลิน -เบอร์ลิน -  พอสต์ดัม -พอสต์ดัม -  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์ สู่โคโลญจน์ ศกุร์ ศกุร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูํเมืองพอสต์ดัม ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของเบอร์ลิน เป็นเมืองที่

จักรพรรด์ิเฟรด เดอริกมหาราช ประทับอยูํเมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยูํ
ภายใต๎การปกครองของจักรวรรด์ิปรัสเซีย นําทํานเข๎าชมพระราชวังซองซูซีส์ ที่
ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด๎วย 
พระราชวังแหํงนี้ ได๎รับการยกยํองวําเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมัน โดดเดํ นด๎วย
การจัดสวน      แบบข้ันบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล๎อมรอบไปด๎วย
พระราชวังถึง 5 แหํง และ        รํมรื่นไปด๎วยสวนสวยๆ เป็นที่ชื่นชอบของ
นักทํองเที่ยวที่ได๎มาเยือน 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลังอาหาร นําคณะเดินทางสูํสถานีรถไฟ 

 
13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟดํวน ICE สูํโคโลญจน์ (ใช๎เวลาประมาณ 4.22 ชั่วโมง) 
18.09 น. ถึงสถานีกรุงโคโลญจน ์รถโค๎ชรอรับพร๎อมออกเดินทางสูํภัตตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทํานเข๎าสูํที่พัก PULLMAN COLOGNE หรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน 

 
www.hotelcologne.org 

วันท่ี วันท่ี 99  มหาวิหารโคโลญจน์ -มหาวิหารโคโลญจน์ -  นครแฟรงค์เฟิร์ต -นครแฟรงค์เฟิร์ต -  ล่องเรือล่องเรือแม่น ่าไรน์ -แม่น ่าไรน์ -  เดินทางเดินทาง
กลับกรุงกลับกรุงเทพ เทพ 

เสาร์ เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotelcologne.org/
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08.00 น. นําทํานชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกวํา DOM เป็นศาสนสถาน
ของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหํงนี้ใหญํและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 
สร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์
นับเป็นจุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได๎รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ยํานถนนคนเดิน 
Hohe Straße        สองข๎างของถนนเรียงรายไปด๎วยร๎านค๎า คราครํ่าไปด๎วย
ผู๎คน จนได๎เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสูํ เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาค
แมํน้ําไรน์ 

 
(191 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บําย นําคณะลํองเรือชมความงามของแมํน้ําไรน์ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. 

มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ทั้งทางด๎านประวัติศาสตร์ และทางด๎านจิตใจของชาวเ ยอรมัน แมํน้ําแหํงนี้ยัง
กํอให๎เกิดเรื่องราวตํานาน และบทเพลงตํางๆ ที่ทําให๎ผู๎คนหลงไหน เรือจะนํา
ทํานผํานหน๎าผาลอไล (Lorelei Rock) อันเป็นตํานานของหญิงสาวที่ครําชีวิต
ผู๎คนที่เดินทางโดยเรือผํานแมํน้ําสายนี้ ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพสอง
ฟากฝั่ง เรื่องราวของปราสาทตํางๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผําตํางๆ ที่
ยังคงมีมนต์เสนํห์อยํางไมํเสื่อคลาย จนเข๎าสูํเมืองบ๏อบพาร์ด เมืองสําคัญ
สําหรับจัดเทศกาลปร ะจําปี ริมฝั่งแมํน้ําไรน์ และยังเป็นศูนย์กลางการผลิต
ไวน์ที่ใหญํที่สุดบนแมํน้ําไรน์ตอนกลาง อําลาเยอรมนี จากนั้นออกเดินทางสูํ
สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต 

 

20.40 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG923  
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย ์
12.30 น. นําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน  

จะสํงให๎ทําน 7 วัน กอํนการเดินทางเทํานั้น) 
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13-22 ก.ย. 2562 111111,,000000..--  100100,,000000..--  8989,,000000..--  1166,,550000..--  1122,,550000..--  --3434,,000000..--  
--2727,,000000..--  

*22-30 ก.ย. 2562* 118118,,000000..--  107107,,000000..--  9595,,000000..--  2020,,000000..--  1177,,000000..--  --3434,,000000..--  
--2727,,000000..--  27 ก.ย. – 6 ต.ค. 2562 

11-20 ต.ค. 2562 101022,,000000..--  9922,,000000..--  8822,,000000..--  1166,,550000..--  1122,,550000..--  --2626,,000000..--  
--2121,,000000..--  18-27 ต.ค. 2562 

29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2562 101077,,000000..--  9977,,000000..--  8866,,000000..--  1166,,550000..--  1122,,550000..--  --3300,,000000..--  
--2244,,000000..--  6-15 ธ.ค. 2562 

คําทัวร์รวม คําทัวร์รวม ::  
  คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คําลํองเรือแมํน้ําไรน์ / รถไฟดํวน ICE สูํกรุงเบอร์ลิน /  คําเข๎าพระราชวังซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซํ / 

คําเข๎าปราสาทนอยชวานสไตน์  
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน) โดยพักเป็นห๎องแบบ 

Twin / Double ในกรณีที่ทํานจองห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, 
โรงแรมหลายแหํงในยุโรปสํวนใหญํจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย๎ายเมืองพัก หาก
วันดังกลําวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว 

 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ  ใน
กรณีทีทํานมขี๎อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความ
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เหมาะสม 
 คําทิปพนักงานขับรถโค๎ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว๎ที่ 2 €  / ทําน / วัน 
 คําธรรมเนียมวีซําเยอรมัน (เชงเก๎น) 
 คําประกันการเดินทางของ  MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ๎มครอง

การสูญเสียชีวิต /อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุ 
16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศ รวมถึงคํา
รักษาพยาบาลตํอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
ที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว 

 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 20 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของ
ทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม  

คําทัวร์ไมํรวม คําทัวร์ไมํรวม ::  
  คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % 

 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น 
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก

คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทาํนทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม 

การจองทัวร์ การจองทัวร์ ((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อบ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ โทร 026318188 

Line@rsgtour ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดังกล่าว
จะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข  
รายการทัวร์นี้ทางบ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ เป็นนายหน้าของ European Holiday เท่านั้น 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ ((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอ้ืออํานวยตํอบคุคลดังตํเนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอ้ืออํานวยตํอบคุคลดังตํอไปนี้ อไปนี้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร,์ ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ 
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ , ไมํรักษาเวลา, เสียงดัง 

พูดจาหยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ , ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํ
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยว
ได๎   

การยกเลกิการจองทัวร์ การยกเลกิการจองทัวร์ ((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
 1. การยกเลิกและขอเงินคําบริการที่ชําระไว๎แล๎ว มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎งให๎ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน กํอน
วันที่นําเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎งให๎ผู๎ ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กํอน
วันที่นําเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎าโดยแจ๎ง ให๎ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน กํอนวันที่
นําเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 2. คําใช๎จาํยของผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ได๎จํายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตํอไปนี้ ให๎นํามา
หักจากเงิน  
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    คําบริการที่ต๎องจํายตามข๎อ 1 แตํถ๎าคําใช๎จํายสูงกวําเงินคําบริการที่ได๎ชําระไว๎ ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว
จะเรียกจาก 
    นักทํองเที่ยวไมํได๎ ทั้งนี้ผู๎ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานให๎นักทํองเที่ยวทราบ ดังตํอไปนี ้
    2.1 คําธรรมเนียมการขอวีซํา 
    2.2 คํามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 คําใช๎จํายที่จําเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ที่นํามาใช๎นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหํงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทีย่วและมัคคุเทศก์ 
พ.ศ.2551 โดยประกาศใช๎นับตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต๎นไป 

ตั๋วเคร่ืองบนิ ตั๋วเคร่ืองบนิ ((AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป- กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ 
ได๎ดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และ
หากทํานไมํแนํใจในวันเดนิทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ การสะสมไมลข์องสายการบนิ ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได๎ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน,์ สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือ
ทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทํานั้น 

คําธรรมคําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลงิของสายการบนิ เนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลงิของสายการบนิ ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วันที่ออกตั๋ว 

โรงแรมและห๎องพัก โรงแรมและห๎องพัก ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน 

 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 

3 เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํ
ละประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 
ทําน 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
สําหรับพัก 1 ทําน 

 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ 

 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
เครื่องปรบัอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจ
มีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจําย
เพิ่มเป็นห๎องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎ 

สถานที่เข๎าชม สถานที่เข๎าชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่

เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎
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ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการ
ลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ 
ทางบริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน 

สมัภาระและคําพนักงานยกสมัภาระ สมัภาระและคําพนักงานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  
  คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎ าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํ
สามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎  ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสา ยการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎ 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนั กไมํเกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว๎าง +ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร์ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎
ต่ํากวํามาตรฐานได๎ ทั้ง นี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระ
ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 
10,000 บาท / ทําน 

การสบูบหุร่ี การสบูบหุร่ี ((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช , โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมี

ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนสํวนรวม 

การเดินทางเปน็ครอบครัว การเดินทางเปน็ครอบครัว ((FFaammiillyy))  
 หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 
5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวขอ งทํานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เอกสารในการยื่นขอเอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 10 10 วันท่าการวันท่าการ  
((ในการยืน่คําร๎องขอวีซํา ขอความกรุณาทุกทํานแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพ่ือทําการในการยืน่คําร๎องขอวีซํา ขอความกรุณาทุกทํานแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพ่ือทําการ  สแกนลายนิ วมือด้วยตัวเองสแกนลายนิ วมือด้วยตัวเอง) ) 
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซํา

ในกลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา  
 รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และ

เหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดตํอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยํางรูปถําย** 
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, 

หยํา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบรบิูรณ์  
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุ

ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6  
เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์   

 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควร
เลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ



 

EUR11_BEST OF GERMANY 10 DAYS (Sep-Dec ’19)_Update 07.05.19           10/10 

 

ครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใด
บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองจากท างธนาคารวําเป็น sponsor พร๎อมระบุชื่อของผู๎ที่ออก
คําใช๎จํายให ๎***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 
6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแ สดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางาน
ของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรอืมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, 

มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง 

 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะ
ถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทาํน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน 

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของ
ทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวํ าจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได ๎

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแลว๎ ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลงหลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแลว๎ ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง  
    และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได๎ระบไุว๎ข๎างต๎นทุกประการ และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได๎ระบไุว๎ข๎างต๎นทุกประการ 


