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เยอรมนั-ออสเตรีย-สวิส-อิตาลี 10 วนั  
พกัโรงแรม 8 คืน 

เดินทางกลางวนั นอนพกัก่อน 1 คืน แลว้ค่อยเร่ิมตน้เท่ียวแบบสดใส 

ราคาเดียวทุกกรุ๊ป 79,900 – ราคาน้ีรวมวีซ่า+ทิปคนขบัรถในยโุรป 

  วนัเดนิทาง   29 มี.ค.-7 เม.ย. / 1-10 พ.ค. /15-24 พ.ค. 2559 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน) 
09.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
12.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG-922 
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าทีพ่กั โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก – ทะเลสาบทิทเิซ่ -ป่าด า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองมหาวทิยาลยั ท่ีโด่งดงัของเยอรมนั และยงัเป็นเมืองพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอนนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 น าท่านขึน้ชม ปราสาท 
ไฮเดลเบิร์ก ท่ีสร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี12 และไดรั้บการต่อเติมมาในหลายยคุสมยั ปัจจุบนัเป็น
ปราสาทท่ีไดรั้บความเสียหายไปตามกาลเวลา ไฟไหม ้แผน่ดินไหวจนเหลือใหเ้ห็นดงัปัจจุบนั น าท่านชม
ประตู วนัไนทเ์กท ท่ีสร้างเสร็จในคืนเดียว ชมถงัไวน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกกวา่ 220,000 ลิตร ชมววิ
สวยของตวัเมืองท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเนคการ์  ก่อนน าท่านชมววิสวยและถ่ายรูปกบัตวัปราสาทท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเขา จากสะพานโอลด์บริดจ์ หรือสะพานคาร์ล ทีโอดอร์ ท่ีทอดขา้มแม่น ้าเนคการ์ ใหท้่านเดินเล่นชม
เมือง – ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารไทย 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตป่าด าของเยอรมัน เพื่อน าท่านเดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบททิเิซ่ 

ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าด า ท่ีเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั ใหท้่านเดินเล่นชม
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ธรรมชาติหรือชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของเยอรมนั อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เคร่ืองครัวตุก๊ตาคู่ ZWILLING 
กระเป๋า RIMOWA  เส้ือผา้แฟชัน่ AGNER ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัในเขตป่าด า โรงแรม WYNDHAM GARDEN DONAUSCHINGENหรือ
เทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ป่าด า-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปตามเส้นทางท่ีสวยงามในเขตบาวาเรีย-อลัไพน์ ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงาม
ตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ท่ีตั้งของ 2 ปราสาทช่ือดงั
แห่งบาวาเรีย นอยชวานสไตน์และ โฮเฮนชวานเกา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่าน ขึน้รถชัตเติล้บัสขึน้เขา (การใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากไม่สามารถข้ึนไดโ้ดยรถบสั 

อาจตอ้งเดินข้ึนปราสาท หรือข้ึนรถเทียมมา้ มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่านละ 6 ยโูร)  เพื่อน าท่านชม ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2  ท่ี
ตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวย
จากสะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ(หากมีหิมะปกคลุม
หรือมีอนัตรายจะไม่สามารถไปท่ีสะพานได)้ ซ่ึงความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลท์
ดีสนีย ์ไดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตก์าร์ตูน และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสน่ียทุ์ก
แห่งทัว่โลก จากนั้นน าท่านสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้
บาวาเรีย สเน่ห์ของเมืองน้ีคืออาคารหลายๆหลงัจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกบัสีลูกกวาดสีสวยๆ
ทั้งเมือง น าท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม LUITPOLD PARK  หรือเทยีบเท่า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
วนัทีส่ี่  ฟุสเซ่น-อนิสบรุค(ออสเตรีย) - ลูเซิร์น (สวติเซอร์แลนด์)    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางลดัเลาะไปตามเส้นทางท่ีสวยงามของอลัไพน์-ทิโรล เพื่อผา่นเขา้ไปในเมือง 
อนิสบรุค เมืองหลวงแห่งแควน้ทิโรลของออสเตรีย น าท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ท่ีมีพระต าหนัก
หลงัคาทองค าเป็นแลนดม์าร์คท่ีส าคญัของตวัเมือง เลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องสวารอฟสกี ้ซิลเวอร์คริสตัลท่ี
โด่งดงัของออสเตรีย ท่ีมีโรงงานฐานการผลิตขนาดใหญ่อยูท่ี่เมืองวทัเทินนอกเมืองอินสบรุค 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางลอดผา่นอุโมงคใ์ตภู้เขาอลัเบิร์ตท่ีมีความยาวร่วม 14 กิโลเมตร ผา่นรัฐอิสระลิคเท่น 

สไตนสู่์ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวสิ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุด  ใหท้่านเดินเล่น
ชมเมือง ชอ้ปป้ิง หรือถ่ายรูปกบัแลนดม์าร์คท่ีส าคญัของลูเซิร์น อาทิ อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ คาเปิล 
บรุค - ทะเลสาบลูเซิร์น ตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม IBIS STYLE LUCERN หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า  ลูเซิร์น-ยอดเขาทติลสิ - ลูกาโน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ช่วงเชา้ใหเ้วลาท่านเดินเล่นในเมืองลูเซิร์น ก่อนน าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก ช่ืนชมทศันียภาพท่ี
สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเชา้หรือเคเบิลคาร์ ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผสักับการน่ังกระเช้า
รุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด6-8ทีน่ั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าทีห่มุนรอบตัวเอง
ไปด้วยในขณะที่เคล่ือนที ่เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัววิสวยๆในแบบ 360 องศา  จนถึงบน ยอดเขาทติลสิ 
ท่ีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านเดินเล่นชม ถ า้น า้แข็ง ให้เวลาท่านสนุกกบัเล่นหิมะ 
ถ่ายรูป ช่ืนชมกบัววิสวยๆอยา่งเตม็ท่ีก่อนเดินทางลงจากเขา 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย         น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเมนเดรสิโอ้ ท่ีอยูใ่กลพ้รมแดนอิตาลีเพื่อ

เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพิเศษท่ี ฟ็อกซ์ทาวน์เอ้าเลท 
http://www.foxtown.com/ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัยในเอ้าท์เลท จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูกาโน 
จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กัในเมืองลูกาโน โรงแรม CITY LUGANOหรือเทยีบเท่า 

 วนัที่หก ลูกาโน –เวนิส เมสเทร (อติาลี) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของอิตาลี  ซ่ึงไดรั้บการขนาน
นามวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก  เวนิสเป็นเมืองดา้นการเดินเรือและศูนยก์ลางการคา้ขายท่ีส าคญัท่ีสุด
ของทวปียโุรป และยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โคโปโล  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัณ.ภัตตาคารจีน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโต้ เพ่ือลงเรือข้ามสู่ฝ่ังจัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนท่ี

ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของเวนิส น าท่านเดินชมสะพานสะอ้ืน ท่ีทอดเช่ือมระหวา่งศาลและคุกหลวงผา่นชม
พิพิธภณัฑด์อร์จ ชม วหิารเซนตม์าร์ค ท่ีโดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศิลปะยคุโมเสส น าท่านเดินลดัเลาะ
ไปตามซอกเล็กซอกนอ้ย เพื่อชมสะพานริอลัโต ท่ีทอดขา้มแกรนดค์าเนลสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเวนิส 
ท่านอาจใชเ้วลาเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัของเวนิส อยา่งเคร่ืองแกว้มูราโน-หนา้กากคาร์นิวลั-ของท่ี
ระลึกต่างๆหรืออาจทดลองนัง่เรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองนอ้ยแห่งเมืองเวนิส ไดเ้วลา
นดัหมายน าท่านขา้มเรือกลบัสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ 

  น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Ambasciatori Venice Mestre Hotel หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารในโรงแรม 

วนัทีเ่จ็ด  เวนิส - ปิซ่า -โรม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าอาร์โน เป็นเมืองท่องเท่ียวเอกของแควน้ตอสกานา
ของประเทศอิตาลี อนัมีจตุัรัสดูโอโมแห่งเมืองปิซา ท่ีไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ. 1987 น าท่านถ่ายรูปกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุ
ประวติัศาสตร์ สถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวตัถุ ใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงหรือถ่ายภาพ
กบัหอเอนปิซ่า 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่แห่ง

จกัรวรรดิโรมนัโบราณ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทยีบเท่า 
วนัทีแ่ปด โรม- ชมเมือง - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชมภายในมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกนั รัฐอิสระท่ีประทบั
ขององคส์มเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสตศ์าสนาในนิกายโรมนัคาทอลึค ท่ีมีความสวยงามดว้ย
ศิลปะในยคุเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นิน่ี 
ท่านจะไดช้มรูปแกะสลกัปิเอตา้ รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลงัจากท่ีถูกปลดลงจากไมก้างเขน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ชมความสวยงามภายในท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตรตระการตา และนบัเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป
อีกดว้ย เดินชมความสวยงามและเลือกซ้ือของท่ีระลึกบริเวณดา้นหนา้มหาวหิาร  
(ในปี 2016 น้ี ทางส านกัวาติกนัไดจ้ดัใหเ้ป็นปีศกัด์ิสิทธิเปิดประตูศกัด์ิสิทธ์ิทใหค้ริสตศ์าสนิกชนเดินเขา้
สู่มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ซ่ึงอาจมีผลใหก้ารเขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์เตอร์มีจ านวนคนมาก) 
จากนั้นน าท่าน แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกฬีาโคลีเ่ซ่ียมหรือโคลอสซีอุ้ม  หรือเรียกอยา่งเป็น
ทางการวา่ แอมปิเธียเตอร์ท่ีสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซ่ียนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกในยคุประวติัศาสตร์และยงัเป็น 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders อีกดว้ย   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสู่บริเวณ น า้พุเทรวี ่Trevi Fountain หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงโรม สถานท่ีนกัท่องเท่ียว

มาโยนเหรียญเส่ียงทายตามเร่ืองราวจากภาพยนตร์เร่ืองThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่ 
ก่อนน าท่านมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกบับันไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงโรม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารจีน  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN TOR VERGATA หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่ก้า  โรม - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือ
เดินทางเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

13.05 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบิน TG 945 บินตรงสู่กรุงเทพฯ  
วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 

06.05 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

                 ก าหนดวนัเดนิทาง 29 มี.ค.-7 เม.ย. / 1-10 พ.ค. /15-24 พ.ค. 2559 
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พกัห้องคู่ท่านละ   79,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ   12,000 บาท 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** โรงแรมในยุโรป บางแห่งอาจไม่มีเตียงเสริมให้บริการอาจจะไม่สะดวกส าหรับท่านทีต้่องการพกัห้องละ 3 ท่าน*** 
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรณุาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจาก

เป็นทวัรร์าคาพเิศษ บรษิทัฯ ได้ชําระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิด้รวมภาษีสนามบนิ และภาษีน้ํามนั) 
ใหก้บัสายการบนิไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชําระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษิทัฯ จะทําการยื่นวซี่า ซึง่จะทําการยื่นวซี่า 
ล่วงหน้า 1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะต้องชําระค่าเปลีย่นชื่อ
และค่าภาษน้ํีามนัทีป่รบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิให้
ยืน่ และตอ้งชาํระค่าวซี่าใหมท่่านละ 4,000 บาท 

4. การชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บรษิัทฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจําทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจาก
ออกบตัรโดยสารและทาํการยืน่วซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจน
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณยีืน่วซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณวีซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรงเฟิรต์ // โรม -กรงุเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
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 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่า 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี กรม

ธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 2 ม.ีค.2558 และท่านตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 ค่าทปิคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถิน่-รา้นอาหาร ในยโุรป 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 1,000 บาท 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถ
คนืเงนิได ้
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o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม

นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าเยอรมนั 
***ย่ืนวีซ่าเด่ียวเยอรมนั ทกุท่านต้องแสดงตวัท่ีสถานทตูเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 7 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเยอรมนัไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วนัก่อนวนัเดินทาง)  : ยืน่วซ่ีาเยอรมนัทุกท่านตอ้งโชวต์วัท่ีสถานทูต 
เอกสารส่วนตัว 
* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนหากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ยเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวซ่ีา 
* รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป และฉากหลงัต้องเป็นสีขาวเท่าน้ัน   
ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว  
3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6  เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด) 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อ
ได ้(เบอร์มือถือ) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีท่ีปลดเกษียณแลว้) 
หลกัฐานการท างาน 
* หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)จะตอ้งระบุอตัราเงินเดือน-ต าแหน่ง- 
  วนัเร่ิมงาน  
* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใหถ่้ายส าเนาทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับการจดทะเบียน การคา้ทุก
หนา้ พร้อมหนา้วตัถุประสงค ์คดัส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง  
* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ ให้ท าหนงัสือรับรองตวัเอง โดยระบุประเภทงานท่ี 
  ประกอบการ,ท่ีตั้ง  
* ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกดั โดยจะตอ้งระบุต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน-เงินเดือน  (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ) 
หลกัฐานการเงิน 
* ส าเนาถ่ายสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย ์หรือบญัชีฝากประจ าเท่านั้น  
  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจุบนันบัตั้งแต่เดือนท่ีมีการเรียกเก็บเอกสาร บญัชีจะตอ้งมี 100,000  
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  บาท ข้ึนไปพร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของ 
  บญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)   
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทุกกรณี** 
* ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ย สามารถท า BANK GUARANTEE ดว้ยบญัชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ 
พี่นอ้ง และคู่สมรส 
 
กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)  
* เด็กอายตุ  ่าวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมาย
ยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 


