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*** บินตรงสู่เยอรมัน ...... ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเคร่ือง *** 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวาสไตน์ – การ์มิช – ขึน้ยอดเขาซุกสปิกเซ่ – มิวนิค 
นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – พระราชวังสวงิเกอร์ – เบอร์ลนิ – พิพธิภัณฑ์เพอร์กามอน 
น่ังรถไฟด่วน ICE – โรเธนเบิร์ก – พระราชวงัวรีส์บวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต –  เอ้าท์เล่ต์ 

*** พเิศษ *** .... ลิม้รสขาหมูเยอรมนั เสิร์ฟพร้อมเบียร์แบบต้นต ารับ 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 
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กำหนดการเดินทาง 12-20 ก.ค. / 11-19 ส.ค. / 22-30 ก.ย. (89,900.-) 

 9-17 ต.ค. / 21-29 ต.ค. / 4-12 ธ.ค.  (89,900.-) 

 27 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค. 2566 (99,900.-) 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – มวินคิ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตูทางเขา้ที ่3 

เคาน์เตอร์แถว D  สายการบนิไทย แอร์เวย์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    มวินคิ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์– การ์มชิ 
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  TG 924 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง 20 นาที) 

07.05 น. เดินทางถึง เมืองมวินคิ เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรยี ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ 

เป็นศนูยก์ลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การธนาคาร  

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน่ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน

ออสเตรยี ที่มีความงดงามทางด้านทศันียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าดำ เป็นทีต่ั้งของ

ปราสาทนอยชวานสไตล ์และปราสาท  โฮเฮนชวานเกา รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แหง่ 

(ระยะทางประมาณ  129  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   

บ่าย นำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่

สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดทีี่สุด ชมความสวยงามของป่าไม ้ และบ้านพักสไตล์

ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายส ี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัว

ปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ำล้อมรอบ จากนั้น นำท่านเข้าชมภายใน

ตวัปราสาท ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ และสวยงามที่สุด ดั่งปรากฎในโปสเตอร์

ทัว่ไป ปราสาทนี้สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 

ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคูพ่ระทัย ชม

ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต รับ

ฟงัเรื่องราวอันน่าสลดใจของผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้ ชมความงดงามของปราสาท

ที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบ ไป

เป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรยีบเสมือน สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมอืงการ์มชิ ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เป็น

ที่นิยมของนักท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อน และฤดหูนาว เนื่องจาก การ์มิชมีความงามทางธรรมชาติ 

ซึ่งเป็นภูเขาสูงโอบล้อมเมอืงไว้ แล้วยงัมีทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย 

(ระยะทางประมาณ  62  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOENIGSHOF  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง         การ์มชิ – ยอดเขาซุกสปทิเซ ่– มวินคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู ่"ยอดเขาซุกสปติเซ"่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

เยอรมนี บนความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จากบนยอดเขา

ท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัว ประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 ยอด

ในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เบ้ืองล่างจาก

ยอดเขาลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซป์ลาต ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งเพียงสาย

เดียวในเยอรมนี ในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมสำหรับการ

เล่นสกี คือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ท่านจะได้พบกับ

ประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมวินคิ เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรยี เขตท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมมัน

ดบัหนึ่งของประเทศ มีภูมิประเทศที่งดงามหลากหลาย จากนั้น นำท่าน

เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองมวินคิ ที่บริเวณจัตุรสั Marienplatz ท่ีตั้งชื่อตามรูป

ปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ามบนเสาสูงกลางจัตุรสั โดดเด่นด้วยศาลาว่า

การหลังใหม่ โดยด้านหน้าของอาคารแต่งอย่างสวยงามด้วยรปูสลักของ

กษัตริย์ ขุนนาง บคุคลในประวัติศาสตร์และนักบญุ พร้อมชม 

Glockenspiel หอนาฬกิาสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวนัจะมี

ตุก๊ตา 32 ตวั ออกมาเต้นระบำ เมื่อถึงเวลา 11.00 น. ซึ่งตุ๊กตาเหล่านี้เป็นตวัแทนเรื่องราวใน

ประวัติศาสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่างดยุกวิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ ์ 

(ระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ORBIS  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         มวินคิ – นูเรมเบริ์ก – เดรสเดน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางผ่าน เสน้ทางสายโรแมนตกิ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมใช้เส้นทางนี้มากที่สุดแห่งหนึ่ง

เพื่อเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบริ์ก แคว้นบาวาเรยีทางภาคใต้ของเยอรมัน บาวาเรยีเป็นแคว้นที่

ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมัน ในอดีตเคยอยู่ภายใต้การ

ปกครองของประเทศปรสัเซีย ปจัจุบนัอยู่ภายใต้การปกครอง

ของเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของแคว้นบาวา

เรยี เป็นเมืองที่ตั้งของพรรคนาซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 จากนั้น 

นำท่านชื่นชมกับความงามของปราสาท ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

สูงเด่นกลางเมือง เป็นที่โด่งดังและรู้จักกันทั่วโลก เมื่อมีการ

พิจารณาคดีเกี่ยวกับอาชญากรสงครามโลกครั้งที่สอง จนสามารถแขวนคอนาซีเก่าได้หลาย

คน บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียบ เพราะสร้างในสไตล์ที่คล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับเท่า ๆ 

กัน แวะถ่ายรูปที่ลานกว้าง ซึ่งฮิทเลอร์เคยใช้เป็นที่สวนสนามของทหาร ก่อนออกรบใน

สงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีฮิทเลอร์เป็นผู้ตรวจพลสวนสนามเย็น 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน มีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเป็นที่

ประทบัของเหล่ากษัตริยแ์ห่งแซกโซนี (เมืองเดรสเดนมาจากภาษาซอร์เบียนเก่า หมายถึง คนที่

อยู่ริมน้ำ) เป็นเมืองหลวงของสหพันธรฐัแซกโซนี ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอลเบอร์ เป็นเมือง

ที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น ”ฟลอเรนซ์แหง่แมน่ำ้เอลเบอร”์ พื้นที่

โดยรอบนั้นเรยีงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง เป็นมหานครที่เต็มไปด้วยศิลปะ

แบบบาร็อค โดยมียุคทองในตอนต้นของศตวรรษที่ 18 ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ออกุสตุส 

ผู้ปกครองแห่งแซกโซนีและกษัตริย์แห่งโปแลนด์  
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(ระยะทางประมาณ  316  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  WYNDHAM  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    เดรสเดน – เบอร์ลนิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำทา่นเข้าชม พระราชวังสวงิเกอร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไม่ควรพลาด เป็นผลงานชิ้นเอก

รูปแบบบาร็อคบนฝั่งแม่น้ำเอลเบอร์ สร้างขึ้นเมื่อป ีค.ศ. 1710–1732 โดย

ฝีมือของสถาปนิกและช่างแกะสลักในสมัยนั้น การออกแบบด้ังเดิมนั้น มี

พื้นฐานมาจากเรือนกระจกของพระราชวังแวร์ซายส์ นอกจากนี้ยงัเป็น

ที่ต้ังของแกลอรี่แสดงภาพวาดท่ีสะสมเป็นคอลเลคชัน่ต่าง ๆ จำนวนมาก

และยงัเป็นสถานทีร่วบรวมงานศิลป์มากกว่า 2,000 ชิ้นอีกด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลนิ ครั้งหนึ่งเคยถูกแบ่งออกเป็นเบอร์ลินตะวันออก และเบอร์ลิน

ตะวันตก เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ 

(ระยะทางประมาณ  191  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเข้าชม พพิธิภณัฑ์เพอร์กามอน แหล่งรวบรวมงาน ศิลปกรรมอารยธรรมโบราณของ

ตะวันออกใกล้สมัยก่อนคริสกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้ชม วิหารเพอร์กามอน หนึ่งในสิ่ง

มหัศจรรยข์องโลกโบราณ นำท่าน ชมแท่นบูชาเทพซสุหรือซีอุส (Altar of Zeus) ซึ่งได้รับการ

ยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรยข์องโลก โดยทำจากหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้า 120 องค์ สู้รบ

กับยักษ์ แท่นบูชาเทพซสุนี้ได้มาจากเมืองเพอร์กามอน ประเทศตุรกี จึงนำมาและตั้งเป็นชื่อของ

พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้เกีรติแก่ประเทศ ที่เป็นถิ่นกำเนิด ชมกำแพงเมืองอิชช่า (Ishtar 

Gate) เป็นภาพโมเสก ทีท่ำด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงิน มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งมี

ค่า และหายากมากในปัจจบุนั รวมทั้งมหาสมบตัิไอยคุปต์ของอียปิต์โบราณ ซึ่งล้วนประเมินค่า

มิได ้ ที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นผนังด้านนอกพระราชวังของพระเจ้ากาหลิบ อลัวาลิกที่ซึ่งมีอายุนับ

พันปี กล่าวกันว่าหากจะดูสมบัติอียิปต์ล้ำค่า ต้องไปดทูี่บริติชมิวเซียม ณ กรุงลอนดอน หากจะดู

สมบัติล้ำค่าของกรีกโบราณ ต้องมาชม ณ พพิิธภัณฑ์แห่งนี้ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CITY WEST  หรือเทียบเทา่ 
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วันทีห่กของการเดนิทาง เบอร์ลนิ – นัง่รถไฟดว่น ICE –  

 แฟรงค์เฟร์ิต – วรี์สบวรก์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเท่ียวชม กรุงเบอร์ลนิ เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว 

เมืองเบอร์ลิน ถูกปรบัเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทนัสมัยและมีความพร้อม

สำหรับเมืองหลวงใหม่ เท่ียวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการ

ปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก เข้าสู่ 

อสีต-์ไซด์-แกลลอร่ี ที่ท้ิงร่องรอยของ กำแพงเบอร์ลนิ ฉากต่างๆ ที่เกิด

จากการพลัดพรากของเหตุการณว์ันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการ

สร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็น

ภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา 

ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็น

ภาพเขียนศิลปะท่ียาวที่สุดในโลก นำท่านชมเชค็พอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขต

พรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรสัเซีย จากนั้น นำท่านผ่าน

ชม เบอร์ลนิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนต์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในเยอรมนี สร้างใน

ระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์  อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพา

ท่านไปถ่ายรูปกับ ประตูบนัเดนบวรก์ ประตูสญัลักษณ์ของเมือง ด้านบน

เป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการ

ถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้น

ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในป ี1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้

ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร ์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้าง

โดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงเบอร์ลิน 

14.30 น. - 18.44 น. 

นำท่าน นัง่รถไฟดว่น ICE เพื่อเดินทางสู่กรุงแฟรงค์เฟิรต์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LEONARDO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดทิาง    แฟรงค์เฟร์ิต  (พระราชวังวีร์สบวรก์ – โรเธนเบริ์ก) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองวีร์สบวรก์ เมืองเก่าแกต่ั้งอยู่ภายใต้การปกครองบิช้อพ ซึ่งเป็นผู้นำทาง

ศาสนาคริสต ์โดยสร้างวงัอยู่บนเนินเขามาเรียนแบร์ก ต่อมาเมืองเริ่มขยายออกไปทำให้ต้องมา

ตั้งพระราชวังแห่งใหม่ในเขตเมืองปจัจุบัน  

(ระยะทางประมาณ  117  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 40 นาท)ี 
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จากนั้น นำท่านชม พระราชวังวีร์สบวรก์ ซึ่งสร้างระหว่าง 1720-1744 โดยการออกแบบเป็นสไตล์

เยอรมันบาร็อคตอนใต้ โดยนอยแมน ปจัจุบนัพระราชวังแห่งนี้ติดอันดบัพระราชวังบาร็อคที่

สวยงามมาที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ท่านจะได้ชมความงามของห้องต่าง ๆ 

ภายในพระราชวัง โดยเฉพาะภาพวาดแบบเฟรสโก้ที่ย่ิงใหญ่ ติดอันดับ

โลก ฝีมือศิลปินชาวอิตาเลียน  จิโอวานนี  แบททิสต้า  ทีเอ็พโปโล  ที่

ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงาม 

นอกจากนี้ ณ ที่แห่งนี้ยังไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ปน็มรดกโลกจาก UNESCO 

อีกด้วย 

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบริ์ก เป็นต้นทางเริ่มต้นของถนนสายโรแมนติค ที่ยังคงความ

เป็นชาวโกธ บรรพบุรุษของชาวเยอรมันไว้อย่างสมบรูณท์ี่สุด 

(ระยะทางประมาณ  76  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 5 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  นำทา่นชมเขต เมืองเกา่โรเธนเบริ์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วย

กำแพงเมือง ตามแบบของเมืองในยุคกลาง ตามถนนของเมืองยงัคงปู

ด้วยก้อนหิน และตามร้านค้าสองข้างทาง กย็งัคงใช้ป้ายชื่อร้านรูป

สัญลักษณ์แบบโบราณ ไม่ใช้ป้ายตวัอักษรดงัเช่นในปจัจุบนั ผ่านชม 

ศาลากลาง แห่งเมอืงโรเธนเบิร์ก สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคจากศตวรรษ

ที่ 14 เดินชม ยา่นจัตุรสั Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิรต์   

(ระยะทางประมาณ  181  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LEONARDO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    แฟรงค์เฟร์ิต – เอา้ท์เลต่์ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

พาณิชย์ท่ีสำคัญ จากนั้น นำท่านชม จัตุรสัโรเมอร์ ซึ่งเป็นจตัุรัสที่เก่าแก่

ที่สุดในเมอืง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ

ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจตัุรัส ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพง

ประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5  

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet จากนั้น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเอ้าทเ์ล่ต์ 

ที่รวบรวมร้านค้า สินค้าชัน้นำไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH, 

SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น 

(ระยะทางประมาณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 20 นาท)ี 
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Opening Hours 2022: VILLAGE SHOPS 
Monday – Saturday :  10 am – 8 pm  

Sunday and bank holidays closed  
 

 

 (*****  อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
 

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิรต์ 

(ระยะทางประมาณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 20 นาท)ี 

20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 923 

(ใช้เวลาในการบินโดยประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที) 

 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.................. 

 

 

  ********************************************  

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 
 

 สกุลเงนิ เยอรมัน  ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

  ไฟฟา้    220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเตม็ตวั ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่เยอรมัน 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลงัสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบัตรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ / 

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง -- ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ + รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเปน็ตอ้งใช้ STATEMENT เทา่นั้น***  (โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ใดๆ ทัง้สิน้) 

- ขอเอกสาร STATEMENT พร้อมตราประทบัท่ีออกโดยธนาคารย้อนหลัง 4 เดอืน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 

หรือฝากประจำ (ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ำกว่า 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลือกบัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชีใหถ้งึ 6 หลัก เพือ่ใหแ้สดงวา่มีฐานะ

การเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) … อัพเดท STATEMENT กอ่นยืน่วีซา่ 15 วัน 

(*** ทางสถานทูตฯ ไมร่ับเอกสารการเงินที่ถ่ายสำเนามาจากสมุดบัญชีเงินฝาก ***) 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพรอ้ม) เพื่อเป็นการยืนยนัว่าได้รบัวคัซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  *** 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS GLOBAL เยอรมัน 

ที่อยู่  อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซา่ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานีสามยา่น” ทางออกประตูที ่2 

 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

สถานทูตเยอรมัน ไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให้ 

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  
 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทตูเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม ่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์เยอรมัน  9  วัน  (TG) 
  

  ก.ค.-ธ.ค. ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 89,900.- 99,900.- บาท

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม  14,000.- 14,000.- บาท 
 

*** ไมมี่ราคาพเิศษ สำหรับเดก็อายุตำ่กวา่ 12 ปี ราคาเดก็จะเทา่กับราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าอังกฤษ  (แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์) 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลทีท่ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 
 

*** ลกูคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริม่ต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณทีี่รฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบุคคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทวัร์ทั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ทีร่ะบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยดุงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.......... แกรนด์เยอรมัน  9  วนั (TG) .........วนัเดินทาง............................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 
ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


