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1111  เม.ย. เม.ย. 5599  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  จันทร์จันทร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
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 เปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

1122  เม.ย. เม.ย. 5599  มิวนิค มิวนิค --  ปรีน ปรีน --  พระราชวังแฮเรนคมิเซ พระราชวังแฮเรนคมิเซ --  เบร์ิชเทสการ์เด้นเบร์ิชเทสการ์เด้น  อังคารอังคาร  
00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี   

TG 924    
 

07.05 น. คณะถงึสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระแล้ว นําคณะออกเดินทางสูห่มบ้่านปรีน ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีใหญ่ท่ีสดุริม
ทะเลสาบคิมเซ หรือ ทะเบสาบบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอน
เหนือ ระหวา่งเมืองมิวนิคและซาลส์บวร์ก นําท่านลอ่งเรือไปยงัเกาะแฮเรนอิน
เซล หรือเกาะผู้ชาย ซึง่ตัง้อยูก่ลางทะเล สาบอนัเป็นท่ีตัง้ของปราสาทช่ือก้อง
โลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้าลดุวิกท่ี 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบ
พระราชวงัแวร์ซายน์ แตใ่ห้หรูหราอลงัการกวา่ด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุ
นัน้ นําท่านเท่ียวชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซห้่องฑตูานทุตู, ห้องทรง
งาน, ห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ท่ีประดบัตกแตง่อย่างสง่างามด้วย
ทองและแพรพรรณหลากส ี แตน่่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งนีย้งัสร้างไม่เสร็จ
สมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุวิกท่ี 2 สิน้พระชมน์ไปก่อน 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย นําท่านเดินทางตอ่สูเ่บิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทาง

เก่าแก่ท่ีสดุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็น
ศนูย์กลางทางการค้าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ตม็ไป
ด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(79 ก.ม.) 

15.00 น. นําเท่ียวชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตัง้แต ่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมือง
เกลือเป็นสถานท่ีต้องห้ามของบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีคา่จนได้ช่ือวา่เป็น
ทองคําขาว  แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายในท่ียงัคง
รักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ แตต้่องสวมชดุคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ นําท่านนัง่
รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถํา้เกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้
ภเูขาท่ีงดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใต้อณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) จากนัน้
เดินทางเข้าสูท่ี่พกั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL BERCHTESGADEN WITTELSBACH หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.hotel-wittelsbach.com  

1133  เม.ย. เม.ย. 5599  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูโ่อเบอรามาเกา (Oberammergau) เมืองเลก็ๆท่ีแสนจะน่ารัก 

อาคารบ้านเรือนล้วนประดบัไปด้วยภาพเขียนสีเก่ียวกบัคริสต์ศาสนา ร้านรวง
ล้วนแตจํ่าหน่ายของท่ีระลกึสําหรับศาสนิกชน เหตเุพราะเคยได้รับภยัพิบตัิจาก
โรคร้าย แล้วเดินทางตอ่สู ่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพ่ือขึน้สูย่อดเขา
ซุกสปิตเซ ่ ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะได้ชมวิว
ทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง จากนัน้คณะเดินทางขึน้สู ่ ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ เก็บภาพ
ประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนีคือ 9,721 ฟตุเหนือ

(216 ก.ม.) 

http://www.hotel-wittelsbach.com/
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 ระดบันํา้ทะเล ท่ีทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและ
เดินเขาในฤดรู้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 
ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขา
ท่ีอยู่เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซค็ (Kreuzeck) และ
แวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการ
ศิลปะบนท่ีสงูท่ีสดุ และซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํา้แข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ียาม
หิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือก
เลน่หลายระดบั 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บา่ย นําท่านเข้าสูเ่ส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทาง

ท่องเท่ียวท่ีโดง่ดงัท่ีสดุโดยสิน้สดุท่ีฟสุเซน่ เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก 
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้า
และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมท่ี
พกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(45 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MULLER หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mueller.de  
1144  เม.ย. เม.ย. 5599  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  พฤหสับดีพฤหสับดี  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสู ่ หมูบ้่านชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สูป่ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชา
การ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล นําไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวน
สนกุดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมูบ้่านท่ีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกา
เป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 แห่ง อนั
ได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ ่  ให้เป็นมรดกอนัลํา้คา่แห่ง
รัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในแตล่ะวนั) ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุ
ของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จงัค์ 
ซึง่เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวาก
เนอร์ เข้าสูภ่ายในตวัปราสาท เพ่ือชมความสวยท่ีได้รับการตกแตง่อย่างอลงัการ 
ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้อง
บรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหาร นําคณะเดินทางกลบัสู่มิวนิค จากนัน้ อสิระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิม

จากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายสําคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน 
สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็น
ท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 

 

http://www.hotel-mueller.de/
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 นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐี
ระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตา
เต้นรํา ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง เน่ืองจากใน
ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ในเมืองมิวนิคมีงาน Bauma Fair 
2016 จัดทุกๆ 3 ปี** 

www.marriott.com  

1155  เม.ย. เม.ย. 5599  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนโรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมน
ตกิ)ตกิ)  

ศุกร์ศุกร์  

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

Shopping เปิดให้บริการนกัทอ่งเท่ียวตัง้แตปี่ค.ศ. 1992 ซึง่เป็นแหลง่รวมสินค้า
แบรนด์ชัน้นํากวา่ 100 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั  

(81 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้

กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้า
สูเ่ขตเมืองเก่า ซึง่เป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวกําแพงป้องกนั
เมืองดัง้เดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีทําการค้าไวน์, โค, กระบือและ
ขนสตัว์ ท่ีมีมาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ อาคารเทศบาล
เมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อน
ความทรงจําในยุคอศัวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุคกลาง หรือเลือกซือ้สินค้า
ตา่งๆ ท่ีผลิตในเมืองนี ้

(254 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

1166  เม.ย. เม.ย. 5599  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดรสเดน เดน --  เบอร์ลินเบอร์ลิน  เสาร์เสาร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแมนํ่า้เอลเบ้ 

วา่กนัวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.marriottmunich.com/
http://www.altesbrauhaus.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11A_Best_Ger10D-TG-W17 

 บ่าย เท่ียวชมเมืองอนังดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอยของ
การทําลายล้างสมยัสงครามโลกท่ีกําลงัได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน บริเวณนี ้
คือฐานรากของเมืองท่ีวางไว้ตัง้แตส่มยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถงึยคุของพระเจ้า
ออกัสตสั ผู้ แข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึน้ เซมเพอร์
โอเปร่า ท่ีเมืองนีม้ีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและ
ดนตรี พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่นํา้เอลเบ้ 
บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยนํา้พุและรูปปัน้มากมาย โบสถ์ค
รอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
บรรจเุอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชสํานกั (Hofkirche), พิพิธภณัฑ์ด้านการขนส่ง 
(Verkehsmuseum) ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการ
วางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น จํานวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป  จากนัน้
นําคณะออกเดินทางสูก่รุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั INTERCONTINENTAL BERLIN HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.ihg.com 

1177  เม.ย. เม.ย. 5599  เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน --  ก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --  พพิธิภัณฑ์เพอกาพพิธิภัณฑ์เพอกา
มุมมุม  --  ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  

อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี หลงัจากการรวม

ประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลิน ถกูปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและมีความ
พร้อมสําหรับเมืองหลวงใหม ่ เท่ียวชมร่องรอยในประวตัิศาสตร์แห่งการปกครอง 
ท่ีแยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหวา่งตะวนัตกและออก เข้าสู ่ อีสต์-ไซด์-
แกลลอร่ี ท่ีทิง้ร่องรอยของ กําแพงเบอร์ลิน          ฉากตา่งๆท่ีเกิดจากการ 
พลดัพรากของเหตกุารณ์วนัท่ี 13 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างกําแพงท่ีมี
ความยาวกว่า 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปิน
กวา่ 118 ท่าน บนซากกําแพงกวา่ 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆแทน
คําพดูท่ีได้รับการยกย่องวา่ เป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสดุในโลก นําท่านชม
เช็คพอยท์ชาร์ลี ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย 
จากนัน้ไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี สร้าง
ในระหวา่งปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไป
ถ่ายรูปกบั ประตบูนัเดนบวร์ก ประตสูญัลกัษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปัน้ของ
เทพีแห่งชยัชนะสีทองเดน่ตระหง่าน และพลาดไมไ่ด้กบัการถ่ายรูปกบัอาคาร
ไรช์สตทัด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอ
เนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถ้กูใช้มาตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐ
ไวมาร์ จนหลงัสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตวัอาคารโดยสถาปนิก
ช่ือก้องโลกชาวองักฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ท่านเดินขึน้ชมวิว
ทิวทศัน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก้วท่ีคลาคลํ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิว
ทกุวนั ผ่านชมจตัรัุสโพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้
ให้มีขนาดใหญ่และทนัสมยัแหง่หนึง่ในยโุรป ใช้เงินทนุกวา่ 4 พนัล้านเหรียญยู
โร ภายในประกอบไปด้วย ตกึท่ีทําการของ Sony, A&T, ABB 

 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 

http://www.scandichotels.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11A_Best_Ger10D-TG-W17 

 บ่าย นําคณะชม พิพิธภณัฑ์กลางนํา้ (Museumsinsel) ตัง้อยู่ตอนเหนือของแมนํ่า้สป
รี ประกอบไปด้วยพิพิธภณัฑ์ถงึ 5 แห่ง และท่ีน่าสนใจที่สดุได้แก่ พิพิธภณัฑ์เพอ
กามมุ ท่ีเก็บสะสมคอลเลคชัน่ลํา้คา่ของกรีกโบราณ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิง้ย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัติดปากวา่ “คดูมั” ถนนช้
อปปิง้และย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั INTERCONTINENTAL BERLIN HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.ihg.com 

1188  เม.ย. เม.ย. 5599  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ IICCEE  สู่โคโสู่โคโลญจน์ลญจน์  จันทร์จันทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเดินทางสูเ่มืองพอสต์ดมั ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลิน เป็นเมืองท่ี

จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยู่เม่ือครัง้เบอร์ลินและพอสต์ดมัอยู่
ภายใต้การปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย นําท่านเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ี
ประทบัของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย 
พระราชวงัแห่งนี ้ ได้รับการยกย่องวา่เป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเดน่ด้วย
การจดัสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงั
ถงึ 5 แห่ง และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวยๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีได้มา
เยือน 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร นําคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

 

13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟดว่น ICE สูโ่คโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง 22 
นาที) 

18.09 น. ถงึสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD COLOGNE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

 
1199  เม.ย. เม.ย. 5599  มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต นครแฟรงค์เฟิร์ต --  ล่องเรือแม่น า้ไรน์ ล่องเรือแม่น า้ไรน์ --  เดนิทางเดนิทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
อังคารอังคาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมนัเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของ

คริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็น
จุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe 
Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร่ําไปด้วยผู้คน จนได้เวลา
อนัสมควรนําคณะเดินทางสู่เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภมูิภาคแมนํ่า้ไรน์ 

 
(191 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บา่ย นําคณะลอ่งเรือชมความงามของแมนํ่า้ไรน์ท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,320 ก.ม. มี

ความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยโุรป ท่ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวตัิศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั แมนํ่า้แห่งนีย้งั
ก่อให้เกิดเร่ืองราวตํานาน และบทเพลงตา่งๆ ท่ีทําให้ผู้คนหลงไหน เรือจะนํา
ท่านผ่านหน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นตํานานของหญิงสาวท่ีคร่าชีวิต

 

http://www.scandichotels.com/
http://www.marriott.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11A_Best_Ger10D-TG-W17 

 ผู้คนท่ีเดินทางโดยเรือผ่านแมนํ่า้สายนี ้ ระหวา่งทางผ่านชมทศันียภาพสองฟาก
ฝ่ัง เร่ืองราวของปราสาทตา่งๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าตา่งๆ ท่ียงัคงมี
มนต์เสน่ห์อย่างไมเ่สื่อคลาย จนเข้าสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมืองสําคญัสําหรับจดั
เทศกาลประจําปี ริมฝ่ังแมนํ่า้ไรน์ และยงัเป็นศนูย์กลางการผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
บนแมนํ่า้ไรน์ตอนกลาง อําลาเยอรมนี จากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบินนครแฟ
รงค์เฟิร์ต 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 923  
20 เม.ย. 59 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ พุธ 
12.30 น. นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  //  สงกรานต์สงกรานต์  
11-20 เมษายน 2559 

คา่ทวัร์ตอ่ท่านคา่ทวัร์ตอ่ท่าน  ::  1111--2020  เม.ย.เม.ย.  2559 2559   
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ยเพ่ิมท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Double Single use) จ่ายเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัท่านละ 

113,000.- 
102,000.- 
91,000.- 
11,000.- 
13,000.- 

-41,000.- 
-34,000.- 

คา่ทวัร์รวม คา่ทวัร์รวม ::  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของนํา้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่ลอ่งเรือแมนํ่า้ไรน์ / รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอร์ลิน /  คา่เข้าพระราชวงัซองซูซีส์ / คา่เข้าพิพิธภณัฑ์เพอกา

มมุ (ยกเว้นในสว่นตกึ North Wing และ Central Section มีการปิดซอ่มแซมและจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครัง้
ในปี 2020) / ยอดเขาซุกสปิตเซ ่/ คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์  / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ่ 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน
กรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งใน
ยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจํากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพ่ือความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 € / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปี
น้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้า
ของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถ ามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่าน
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 เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั wansabai travel ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 
บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจอง
ของท่าน และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย.  --  15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 --  31 ต.ค.) / 31 ต.ค.) /   
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. --  31 ธ.ค.)31 ธ.ค.)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมคือคา่วีซา่ และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ี
ท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านย่ืนขอวีซา่
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถ
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 รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพ่ิมเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่าน
ชําระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (การสะสมไมล์ของสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลี่ยนแปลงของสายการ

บินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด 
และไมม่ีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชม

นัน้ ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้า
ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคนืเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่
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 เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการ
คืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชม
จากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพ่ิมเป็นสทิธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่า
กวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระความ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 
บาท / ท่าน 

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

ข้อกําหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ 1เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันท าการ0 วันท าการ  
((ในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเองสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง))  
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ (ในกรณีท่ีท่านไมเ่คยมีวีซา่ในกลุม่เชง
เก้นหรือ, อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ท่านจะต้องมาย่ืนวีซา่ด้วยตนเองท่ีสถานทตู) 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั
ทัง้ 2 รูป / **กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 

 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สําเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุําแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   
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 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ี
มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชี
กระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา, มารดา 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม ่ ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ  


