
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany 
Grand Tour 9 Days 

ใบอนุญาตเลขที่  11/01967 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ ชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่3 เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการ
บนิไทย โดยมเีจ้าหน้าที่เอฟวีนิว ทัวร์ ให้การต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ 
มวินคิ (เยอรมนั) 
ปราสาทนอยชวานชไตน ์
การม์ชิ 
00.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 924 
08.00 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค  เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ประเทศ

เยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การธนาคาร  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้
ของเยอรมนี  ติดชายแดนออสเตรีย  ที่มีความงดงามทางด้าน
ทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าด า เป็นที่ตั้งของปราสาท
นอยชวานสไตล์ และปราสาท   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เดินทางลัดเลาะไป

ตามเส้นทางไหล่เขาสู่สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดี
ที่สุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับ
ประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี  ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัว
ปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน ้าล้อมรอบ จากนั้น น าท่านเข้า
ชมภายในตัวปราสาท ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ  และสวยงามที่สุด ดั่ง
ปรากฎในโปสเตอร์ทั่วไป ปราสาทนี้สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัช
สมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริ
ชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย ชมห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, 
ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องราวอันน่า
สลดใจของผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้ ชมความงดงามของปราสาทที่ยาก
เกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลอง
แบบ ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน สัญลักษณ์ของ
สวนสนุกดิสนีย์แลนด ์

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อน และ
ฤดูหนาว เนื่องจาก การ์มิชมีความงามทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูเขาสูง
โอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสาบแสนสวยงามอีกด้วย 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOENIGSHOF  หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  เมืองหลวงแห่ง
แคว้นบาวาเรีย เขตท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
มันดับหนึ่งของประเทศ มีภูมิประเทศที่ งดงาม
หลากหลาย จากนั้น น าท่านเข้าสู่ย่านใจกลาง
เมืองมิวนิค ที่บริเวณจตัรุสั Marienplatz ที่ตั้งชื่อ
ตามรูปปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ามบนเสาสูงกลาง
จัตุรัส โดดเด่นด้วยศาลาว่าการหลังใหม่ โดย
ด้านหน้าของอาคารแต่งอย่างสวยงามด้วยรูป
สลักของกษัตริย์ ขุนนาง บุคคลในประวัติศาสตร์
และนักบุญ พร้อมชม Glockenspiel หอนาฬิกา
สูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 43 ใบแต่ละวันจะมีตุ๊กตา 
32 ตัว ออกมาเต้นระบ า เมื่อถึงเวลา 11.00 น. 
ซึ่ ง ตุ๊ ก ต า เห ล่ า นี้ เป็ น ตั ว แท น เรื่ อ ง ร า ว ใน
ประวัติศาสตร์ ด้วยพิธีอภิเษกสมรสระหว่างด
ยุกวิลเลมและดัชเชสแห่งลอร์เรนซ์  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พัก  โรงแรม  ORBIS  หรอื

เทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
การม์ชิ 
นัง่กระเชา้ลอยฟา้ 
ยอดเขาซกุสปทิเซ ่
มวินคิ 
จตัรุสั Marienplatz 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ "ยอดเขาซุกสปิต

เซ่" (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
เย อ ร ม นี  บ น ค ว าม สู ง  2,964 เม ต ร  เห นื อ
ระดับน ้าทะเล จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นวิว
ทิวทัศน์รอบตัว ประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 400 
ยอดในเขตแดนออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 
และเยอรมนี เบื้องล่างจากยอดเขาลงไป 400 เมตร 
คือ ซุกสปิตซ์ปลาต ซึ่งเป็นธารน ้าแข็งเพียงสาย
เดียวในเยอรมนี ในช่วงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพ
เหมาะสมส าหรับการเล่นสกี  คือ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึ งมิ ถุ น ายน  ท่ านจะได้พ บกับ
ประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ   ภัตตาคาร
พื้นเมืองบนยอดเขา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง 
มวินคิ 
นเูรมเบริก์ 
เดรสเดน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายโรแมนติก ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เส้นทางนี้มากที่สุดแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางสู่ เมืองนู

เรมเบิร์ก แคว้นบาวาเรียทางภาคใต้ของเยอรมัน บาวาเรียเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมัน ในอดีตเคยอยู่
ภายใต้การปกครองของประเทศ ปรัสเซีย ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองที่ตั้งของพรรคนาซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 จากนั้น น าท่านชื่นชมกับความงามของ
ปราสาท ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเด่นกลางเมือง เป็นที่โด่งดังและรู้จักกันทั่วโลก เมื่อมีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรสงครามโลกครั้งที่สอง จนสามารถแขวนคอนาซีเก่าได้หลายคน บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียบ เพราะ
สร้างในสไตล์ที่คล้ายคลึงกัน และอยู่ในระดับเท่า ๆ กัน แวะถ่ายรูปที่ลานกว้าง ซึ่งฮิทเลอร์เคยใช้เป็นที่สวนสนามของ
ทหาร ก่อนออกรบในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีฮิทเลอร์เป็นผู้ตรวจพลสวนสนามเย็น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ประทับของเหล่า

กษัตริย์แห่งแซกโซนี  (เมืองเดรสเดนมาจากภาษาซอร์เบียนเก่า หมายถึง คนที่อยู่ริมน ้า) เป็นเมืองหลวงของ
สหพันธรัฐแซกโซนี ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเอลเบอร์ เป็นเมืองที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่า
เป็น ”ฟลอเรนซ์แห่งแม่น ้าเอลเบอร์” พื้นที่โดยรอบนั้นเรียงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง เป็นมหา
นครที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค โดยมียุคทองในตอนต้นของศตวรรษที่ 18 ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ออ
กุสตุส ผู้ปกครองแห่งแซกโซนีและกษัตริย์แห่งโปแลนด์  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  WYNDHAM  หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
เดรสเดน 
เบอรล์นิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเข้าชม พระราชวังสวิงเกอร์  สถานที่

ท่องเที่ยวที่ท่านไม่ควรพลาด เป็นผลงานชิ้นเอก
รูปแบบบาร็อคบนฝั่งแม่น ้าเอลเบอร์ สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1710–1732 โดยฝีมือของสถาปนิกและช่าง
แกะสลักในสมัยนั้น  การออกแบบดั้งเดิมนั้น  มี
พื้นฐานมาจากเรือนกระจกของพระราชวังแวร์
ซายส์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของแกลอรี่แสดง
ภาพวาดที่สะสมเป็นคอลเลคชั่นต่าง ๆ จ านวน
มากและยังเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลป์มากกว่า 
2,000 ชิ้นอีกด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน ครั้งหนึ่งเคยถูก

แบ่งออกเป็นเบอร์ลินตะวันออก และเบอร์ลิน
ตะวันตก เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ 

จากนั้น น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน แหล่ง
รวบรวมงาน ศิลปกรรมอารยธรรมโบราณของ
ตะวันออกใกล้สมัยก่อนคริสกาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่านจะได้ชม  วิหารเพอร์กามอน หนึ่งในส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกโบราณ น าท่าน ชมแท่นบูชา
เทพซุสหรือซีอุส (Altar of Zeus) ซึ่งได้รับการยก
ย่องให้เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของโลก โดยท าจากหิน
อ่อนแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้า 120 องค์ สู้รบกับ
ยักษ์ แท่นบูชาเทพซุสนี้ได้มาจากเมืองเพอร์กา
มอน ประเทศตุรกี  จึงน ามาและตั้งเป็นชื่อของ
พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นการให้เกีรติแก่ประเทศ ที่เป็น
ถิ่นก าเนิด ชมก าแพงเมืองอิชช่า (Ishtar Gate) 
เป็นภาพโมเสก ที่ท าด้วยกระเบื้องเคลือบสีน ้าเงิน 
มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นส่ิงมีค่า และหา
ยากมากในปัจจุบัน รวมทั้งมหาสมบัติไอยคุปต์
ของอียิปต์โบราณ ซึ่งล้วนประเมินค่ามิได้ ที่น ามา
จัดแสดงนี้เป็นผนังด้านนอกพระราชวังของพระ
เจ้ากาหลิบ อัลวาลิกที่ซึ่งมีอายุนับพันปี กล่าวกัน
ว่าหากจะดูสมบัติอียิปต์ล ้าค่า ต้องไปดูที่บริติชมิว
เซียม ณ กรุงลอนดอน หากจะดูสมบัติล ้าค่าของ
กรีกโบราณ ต้องมาชม ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  CITY WEST  หรือ

เทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
เบอรล์นิ 
นัง่รถไฟดว่น ICE 
แฟรงคเ์ฟริต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลิน ถูก

ปรับเปล่ียนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการ
ปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและออก เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของ 
ก าแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆ ที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร้าง
ก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซาก
ก าแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ แทนค าพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาว
ที่สุดในโลก น าท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย จากนั้น น าท่าน
ผ่านชม เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์  
อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกับ ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปั้น
ของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภา
แห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้ง
สาธารณะรัฐ     ไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาว
อังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงเบอร์ลิน 

น าท่าน นั่งรถไฟด่วน ICE เพื่อเดินทางสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LEONARDO  หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง 
เมอืงเวริซ์บวรก์ 
พระราชวงัเวริซ์บวรก์  
โรเธนเบริก์ 
แฟรงค์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก เมืองเก่าแก่

ตั้งอยู่ภายใต้การปกครองบิช้อพ ซึ่งเป็นผู้น าทาง
ศาสนาคริสต์ โดยสร้างวังอยู่บนเนินเขามาเรียน
แบร์ก ต่อมาเมืองเริ่มขยายออกไปท าให้ต้องมาตั้ง
พระราชวังแห่งใหม่ในเขตเมืองปัจจุบัน  

จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัเวริซ์บวรก์ ซึ่งสร้างระหว่าง 
1720-1744 โดยการออกแบบเป็นสไตล์เยอรมัน
บาร็อคตอนใต้ โดยนอยแมน ปัจจุบันพระราชวัง
แห่งนี้ติดอันดับพระราชวังบาร็อคที่สวยงามมา
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ท่านจะได้ชมความงามของ
ห้ อ งต่ าง  ๆ  ภ าย ในพ ระราชวั ง  โดย เฉพ าะ
ภาพวาดแบบเฟรสโก้ที่ยิ่งใหญ่  ติดอันดับโลก 
ฝีมือศิลปินชาวอิตาเลียน  จิโอวานนี  แบททิสต้า  
ทีเอ็พโปโล  ที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก จากนั้น ให้
ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงาม นอกจากนี้ ณ 
ที่แห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO อีกด้วย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เป็นต้นทาง
เริ่มต้นของถนนสายโรแมนติค ที่ยังคงความเป็น
ชาวโกธ บรรพบุรุษของชาวเยอรมันไว้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมเขต เมืองเก่าโรเธนเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่

ล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง ตามแบบของเมืองใน
ยุคกลาง ตามถนนของเมืองยังคงปูด้วยก้อนหิน 
และตามร้านค้าสองข้างทาง ก็ยังคงใช้ป้ายชื่อร้าน
รูปสัญลักษณ์แบบโบราณ ไม่ใช้ป้ายตัวอักษร
ดังเช่นในปัจจุบัน ผ่านชม ศาลากลาง แห่งเมืองโร
เธนเบิร์ก สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคจากศตวรรษ
ที่ 14 เดินชม ย่านจัตุรัส Markt Platz ซึ่งเต็มไป
ด้วยอาคารสวยงาม 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต   
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LEONARDO  หรือ

เทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง 
จตัรุสัโรเมอร ์ 
แฟรงคเ์ฟริต์ 
กรงุเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญ จากนั้น น า

ท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER 
หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัว
ล าโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต 
13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 921 
 
วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 
 

****  END  OF  TOUR  **** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ชว่งเทศกาลปใีหม ่27 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 (LH) / 17 – 25 ม.ีค. 65  

ชว่งเทศกาลสงกรานต ์08 – 16, 09 – 17 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 07 พ.ค. 65 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งคู ่

 
 
 

 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี

( มเีตยีง ) 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี
( ไมม่ีเตยีง ) 

พกัเดีย่ว 
เตยีงคู ่ 

( ช าระเพิม่ ) 
 
 
 

พกัเดีย่ว 
เตยีงเดี่ยว  
( ช าระเพิม่ ) 

 
 

 

99,000.- 89,000.- 85,000.- 14,000.- 9,000.- 
 

***หมายเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเปน็ 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียง
แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ทอ่งเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ ์
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, 
ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าชา้หรอืยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจาก
เหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นตน้ รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของ
ลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 



 

 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่) 
- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2.  ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 
3.  ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (ไม่รวมคา่ทปิคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
4.  ค่าโรงแรมทีพ่ัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า และหากวันเข้า
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

5.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กิโลกรัม)  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมคา่

ทิปหัวหน้าทวัร์) 
7. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีี่ไดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว  (เป็นหน้าที่ของ

ผู้เดินทางที่ตอ้งจัดท าเอง) 
3. คา่ตรวจโควดิ PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 
4. คา่โรงแรมกกัตวั ASQ (คาดวา่เดอืน ต.ค.-ธ.ค. 64 ไมต่อ้งกกัตวั แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายเปิดเมอืงผู้

เดนิทางรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) 
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน า้หนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอนิเตอร์เน็ต ฯลฯ 
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. คา่ทปิพนกังานขบัรถยโุรป  (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยโูร   

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

 

   ค่าทวัรร์วม 

   ค่าทวัรไ์มร่วม 



 

 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (***ยกเวน้ชว่งสงกรานต ์และปีใหม่ มดั
จ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้าราย
ต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหต ุ : ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิุคคล กรณุาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 
 

●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันท าการ    คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการ  คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 -30 วันท าการ      หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 -45 วันท าการ   หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ      หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 -30 วันท าการ   หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -07 วันท าการก่อนการเดินทาง    หัก 50% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ   หัก 50% ของค่าทวัร ์
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ หรือ NO SHOW    หัก 75% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ หรือ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทวัร ์
●ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทวัร ์

*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ คิดค่าด าเนินการ 2,000 บาท 
*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักคา่ยื่นวีซา่เต็มจ านวน และคิดค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชยีร์เช็ค  
 

 ช าระโดยเงินสด 
 

 ช าระด้วยการ โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  เมื่อได้ท าการโอน
เงินเข้าบัญชีของบริษัทแล้ว ... กรุณาส่ง Line มาที่
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายขายผู้ดูแล หรือ Line @avenuetour หรอื
ส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399 โปรดระบุชื่อผู้
ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง และชื่อของเจ้าหนา้ที่ที่ตดิต่อ 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้
ค่าบริการ 

เงื่อนไขการช าระคา่บรกิาร 



 

 
 

●หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด  เงื่อนไขหนึ่ง  แต่ทา่นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้  โดยหากสามารถย่ืน
ขอวีซา่ได้ทันตามก าหนดเวลา  ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่  และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้  และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
●หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาอนุมัติวซีา่ 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอืยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด 
 

 

 

 

หมายเหต ุ
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
3. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้
ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากระหวา่งการเดินทางทา่นถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง 
ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถอืเป็นเหตุซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรตดิขดั และทรัพยสิ์นส่วนตัว
สูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคมุของบริษัทฯ 

7. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าทา่นได้สละสิทธิ์ และไม่
สามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     กรณุา

แจง้พนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        ตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 

 


