
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11B_Bes_Ger10D-TG-W17 

 
 

 

วันที่ 1วันที่ 1  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

23.45 น. ออกเดินทางสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน
ท่ี  TG 920    
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11B_Bes_Ger10D-TG-W17 

 วันที่ 2วันที่ 2  แฟรงค์เฟิร์ต แฟรงค์เฟิร์ต --  รูเดสไฮม์ รูเดสไฮม์ --  ล่องเรือแม่น า้ไรน์ ล่องเรือแม่น า้ไรน์ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ IICCEE  สู่เบอร์ลินสู่เบอร์ลิน  เสาร์เสาร์  
06.00 น. คณะถงึสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และสมัภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับแล้วออกเดินทางสูเ่มืองรูเดสไฮม์ 
เมืองโรแมนติกแห่งแมนํ่า้ไรน์ รูเดสไฮม์เตม็ไปด้วยเสนห์่ของความเป็นเมือง
เก่า เรียงรายด้วยร้านขายของท่ีระลกึ ร้านไวน์ และภตัตาคารที่ตกแตง่ประดบั
ประดาอย่างสวยงาม ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเยือนไมข่าดสาย มีอาคารกึง่ไม้
ซุงไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวา่ 
“Klunkhardshof”  แล้วนําท่านลอ่งแมนํ่า้ไรน์ ณ จดุท่ีได้ช่ือวา่ “ประตสููก่าร
ท่องเท่ียวภมูิภาคไรน์” (World Heritage Site) สองฝ่ังแมนํ่า้มีปราสาท, 
หอคอย, หมูบ้่านริมแมนํ่า้ และไหลเ่ขาท่ีปลกูไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํา้ 
เส้นทางนีย้งัได้ช่ือวา่เป็น Castle Rhine จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าตา่ง 
ๆ ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไมเ่สื่อมคลาย วิถีของชาวเมืองยงัคงรักษาความเป็น
เอกลกัษณ์ทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั จน
เรือเทียบท่าท่ีเมืองโอแบลเวเซ่ล (oberwesel)  

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร นําท่านเดินทางกลบัสู่สถานีรถไฟ นครแฟรงค์เฟิร์ต   

 

 ออกเดินทางโดย รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอร์ลิน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง 10 
นาที) 

คํ่า ถงึสถานีกรุงเบอร์ลิน ตรวจเช็คสมัภาระ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

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

ในระดบัเดียวกนั 
www.ihg.com 

วันที่ 3วันที่ 3  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  พอสต์ดัม พอสต์ดัม --  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  พพิธิภัณฑ์เพอกามุม พพิธิภัณฑ์เพอกามุม --    
ช้อปป้ิงคูดัมช้อปป้ิงคูดัม  

อาทติย์อาทติย์  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. นําคณะเดินทางสูเ่มืองพอสต์ดมั ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลิน เป็นเมืองท่ี

จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยู่เม่ือครัง้เบอร์ลินและพอสต์ดมัอยู่
ภายใต้การปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย นําท่านเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ี
ประทบัของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย 
พระราชวงัแห่งนี ้ ได้รับการยกย่องวา่เป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเดน่ด้วย
การจดัสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วย
พระราชวงัถงึ 5 แห่ง และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวยๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําคณะชม พิพิธภณัฑ์กลางนํา้ (Museumsinsel) ตัง้อยู่ตอนเหนือของแมนํ่า้

สปรี ประกอบไปด้วย พิพิธภณัฑ์ถงึ 5 แห่ง และท่ีนา่สนใจท่ีสดุได้แก ่
พิพิธภณัฑ์เพอกามมุ ท่ีเก็บสะสมคอลเลคชัน่ลํา้คา่ กลา่วกนัวา่หากจะดู
สมบตัิอียิปต์ลํา้คา่ ต้องไปดท่ีูบริติชมิวเซียม ณ กรุงลอนดอน และหากจะดู
สมบตัิลํา้คา่ของกรีกโบราณ ต้องมาชม ณ พิพิธภณัฑ์แห่งนี ้ จากนัน้ อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัติดปากวา่ 
“คดูมั” ถนนช้อปปิง้และย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลิน  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.scandichotels.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EUR_11B_Bes_Ger10D-TG-W17 

  นําท่านเข้าสูท่ี่พกั INTERCONTINENTAL BERLIN HOTEL หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 

www.ihg.com 

วันที่ 4วันที่ 4  เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน --  ก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์ก บรันเดนบวร์ก --  เดรสเดนเดรสเดน  จันทร์จันทร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี หลงัจากการรวม

ประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลิน ถกูปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและมีความ
พร้อมสําหรับเมืองหลวงใหม ่ เท่ียวชมร่องรอยในประวตัิศาสตร์แห่งการ
ปกครอง 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 ท่ีจะบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ
แทนคําพดูท่ีได้รับการยกย่องวา่ เป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสดุในโลก นํา
ท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ล ี ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและ
รัสเซีย จากนัน้ไปชมเบอร์ลนิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
เยอรมนี สร้างในระหวา่งปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนส
ซองส์ แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกบั ประตบูนัเดนบวร์ก ประตสูญัลกัษณ์ของเมือง 
ด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแห่งชยัชนะสทีองเดน่ตระหง่าน และพลาดไมไ่ด้กบั
การถ่ายรูปกบัอาคารไรช์สตทัด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้
ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถ้กูใช้
มาตัง้แตค่รัง้สาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลงัสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้ว
ครอบตวัอาคารโดยสถาปนิกช่ือก้องโลกชาวองักฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ 
หากมีเวลาให้ท่านเดินขึน้ชมวิวทิวทศัน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก้ว ท่ี
คลาคลํ่าไปด้วยนกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิวทกุวนั ผ่านชมจตัรัุสโพสต์แดมเมอร์ 
(Potsdamer Platz) เมืองใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้ให้มีขนาดใหญ่และทนัสมยัแห่ง
หนึง่ในยโุรป ใช้เงินทนุกวา่ 4 พนัล้านเหรียญยโูร ภายในประกอบไปด้วย ตกึท่ี
ทําการของ Sony, A&T, ABB 

 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. นําคณะออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแมนํ่า้เอลเบ้ 

วา่กนัวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี เท่ียวชมเมืองอนังดงามมี 
โบสถ์เฟราเอน่ (Frauenkirche) ท่ีเก่าแก่ ร่องรอยของการทําลายล้างสมยั
สงครามโลกที่กําลงัได้รับการบรูณะอย่างเร่งดว่น บริเวณนีค้ือฐานรากของ
เมืองท่ีวางไว้ตัง้แตส่มยักลางศตวรรษท่ี 11 จนถงึยคุของพระเจ้าออกสัตสั ผู้
แข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึน้ เซมเพอร์โอเปร่า ท่ี
เมืองนีม้ีความโดดเดน่อย่างเท่าเทียมกนัทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี 
พระราชวงัสวิงเกอร์ ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแมนํ่า้เอลเบ้ บริเวณ
ลานได้รับการตกแตง่อย่างงดงามด้วยนํา้พแุละรูปปัน้มากมาย โบสถ์ครอยซ์ 
ท่ีเก่าแก่ของเมืองกลา่วกนัวา่ มีชิน้สว่นเลก็ๆของไม้กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิบรรจุ
เอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชสาํนกั (Hofkirche), พิพิธภณัฑ์ด้านการขนสง่ 
(Verkehsmuseum) ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการ
วางแผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซน่ จํานวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 

(191 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั THE WESTIN BELLEVUE DRESDEN HOTEL หรือ www.starwoodhotels.com  

http://www.scandichotels.com/
http://www.starwoodhotels.com/
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 เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที่ 5วันที่ 5  เดรสเดน เดรสเดน --  นูนูเรมเบร์ิก เรมเบร์ิก --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองนเูรมเบิร์ก อดีตเมืองหลวงอย่างไมเ่ป็นทางการของ

จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสทิธ์ิแหง่ชาติเยอรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของตวัเมือง ท่ีมี
ปราสาทจกัรพรรด์ิอนัโดดเดน่ (Kaiserburg) 

(325 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เดินทางสูเ่มืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้

กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 
เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า ซึง่เป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวกําแพง
ป้องกนัเมืองดัง้เดิม บ่งบอกถงึความรุ่งเรืองของเมืองท่ีทําการค้าไวน์, โค, 
กระบือและขนสตัว์ ท่ีมีมาตัง้แต ่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ 
อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพ
ประทบัใจ ย้อนความทรงจําในยคุอศัวินหรือขนุนางเรืองอํานาจในยคุกลาง 
หรือเลือกซือ้สินค้าตา่งๆ ท่ีผลติในเมืองนี ้

(104 ก.ม.) 

 

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

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

วันที่ 6วันที่ 6  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เส้นทางสายโรแมนตกิ เส้นทางสายโรแมนตกิ --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  พุธพุธ  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. รถโค้ชนําท่านชมถนนสายโรแมนติก (Romanticstrasse) ท่ีมีความยาวกวา่ 

340 กิโลเมตร จากเมืองเวอร์ซบรูก์จนถงึเมืองฟสุเซน่ เส้นทางท่องเท่ียวอนัดบั 
1 ท่ีได้รับการยกย่องวา่สวยงามท่ีสดุในยโุรป  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. นําคณะออกเดินทางสู ่ หมูบ้่านชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สูป่ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยท่ีแม้แต่
ราชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล นําไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวน
สนกุดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมูบ้่านท่ีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานส
เกาเป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้างปราสาท 3 
แห่ง อนัได้แก ่นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ ่ ให้เป็นมรดกอนั
ลํา้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเลท็ เป็นจดุชมวิวท่ี
งดงามท่ีสดุของปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย 
คริสเตียน จงัค์ ซึง่เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครใน
อปุรากรของวากเนอร์ เข้าสูภ่ายในตวัปราสาท เพ่ือชมความสวยท่ีได้รับการ
ตกแตง่อย่างอลงัการ ด้วยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน
, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MULLER 3* หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotel-mueller.de  
วันที่ 7วันที่ 7  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น --  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมัน

แอลป์)แอลป์)  --  เบร์ิชเทสการ์เด้นเบร์ิชเทสการ์เด้น  
พฤหสับดีพฤหสับดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.altesbrauhaus.com/
http://www.hotel-mueller.de/
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 09.00 น. ออกเดินทางสูโ่อเบอรามาเกา เมืองเลก็ๆท่ีแสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วน
ประดบัไปด้วยภาพเขียนสีเก่ียวกบัคริสต์ศาสนา ร้านรวงล้วนแตจํ่าหน่ายของ
ท่ีระลกึสําหรับศาสนิกชน เหตเุพราะเคยได้รับภยัพิบตัิจากโรคร้าย แล้ว
เดินทางตอ่สู ่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพ่ือขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่ ซึง่
เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ระหวา่งทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยู่
เบือ้งลา่ง จากนัน้คณะเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่เก็บภาพประทบัใจจาก
จดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนีคือ 9,721 ฟตุเหนือระดบันํา้ทะเล ท่ี
ทําให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและเดินเขาในฤดู
ร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 ประเทศ
ด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาท่ีอยู่
เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซค็ (Kreuzeck) และ
แวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ 
นิทรรศการศลิปะบนท่ีสงูท่ีสดุ และซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํา้แข็งสายเดียวของ
เยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็น
เส้นทางสกีให้เลือกเลน่หลายระดบั 

(62 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
13.00 น. เดินทางสู ่เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทาง

แสนสวย และยังเป็นเส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลียบ
เทือกเขาแอลป์ เมืองนีถู้กก่อตัง้ขึน้ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า และการ
สํารวจหาเกลือและสินแร่บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    ตกแตง่ด้วยลายปนูสไตล์ 
สตดัโก้  และในอดีตเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต้ 

(193 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL WITTELSBACH 3* หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั  
www.hotel-wittelsbach.com 

วันที่ 8วันที่ 8  ปรีน ปรีน --  พระราชวังแฮเรนคมิเซ่ พระราชวังแฮเรนคมิเซ่ --  มิวนิคมิวนิค  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองปรีน เมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่ง

เรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นท่ีตัง้ของพระราชวังหลวงท่ีมีช่ือเรียก
เดียวกัน และถูกสร้างขึน้เพ่ือให้เป็นพระราชวังท่ีงดงามท่ีสุดในโลก โดยมี
ต้นแบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเศส กษัตริย์ลคุวิกท่ี 2 แห่ง
บาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพ่ือให้พระราชวังแห่งนีง้ามสง่าสมพระเกียรติ ตัว
พระราชวงัโอบล้อมด้วยความร่มร่ืนของป่าไม้นานาพันธ์และเช่ือมด้วยคลอง
ขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและนํา้พุแบบฝร่ังเศส ทําให้ดู
งามสง่าย่ิงขึน้  นําท่านเข้าชมพระราชวังท่ีได้รับการขนานนามให้เป็น 
พระราชวงัแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีพระราชวงัแห่งนีย้ัง
สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ศิลปะการตกแต่งล้วนอลงัการจากช่างฝีมือในยุคนัน้ ท่ี
ท่านจะได้เห็นจาก ห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์และท่ีโดด
เด่นท่ีสดุคือ ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโค
โค สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่มืองมิวนิค ซึง่ถือได้วา่เป็นประตูของยโุรป 

(80 ก.ม.) 

 
(88 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองมิวนิค ท่ีมีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมท่ีแตกตา่ง เมือง

หลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนีเ้คยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิท
 

http://www.hotel-wittelsbach.com/
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 เทลสบาค และพฒันาเมืองให้มีความสําคญัท่ีสดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็น
แหลง่ผลิตเบียร์ ศนูย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นําทา่นบนัทกึภาพกบั
พระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดรู้อน เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ท่ี
มีรูปโดมหวัหอม, ประตชูยั, ยา่นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมดุแห่งชาติ, โรง
ละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์  

16.00 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิมจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสาย
สําคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวย
อีกแห่งหนึง่ของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็น
ท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนีอ้าจได้
กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า 
นกัท่องเท่ียวพลาดไมไ่ด้ท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นรํา ท่ีประดบัอยู่บนอาคารเทศบาล
เมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั ได้รับความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับ
แท้ 

Local 

 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

www.marriott.com 

 เทศกาลเบียร์ Oktoberfest 2016 เร่ิมในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน - 
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 // ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีพกันอกเมืองมิวนิค หรือพกัเมืองใกล้เคียง 

 

วันที่ 9วันที่ 9  มิวนิมิวนิคค  --  เดนิทางกลับกรุงเทพฯเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  เสาร์เสาร์  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. นําคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมืองมิวนิค สนามบินท่ีทนัสมยัและใหมท่ี่สดุ

ในประเทศเยอรมนี 
 

14.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 925  
วันที่ 10 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.45 น. นําท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

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

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  
เดือนมกราคมเดือนมกราคม  --  กลางเดือนมีนาคม 2559กลางเดือนมีนาคม 2559    

1-10 ม.ค. 59 8-17 ม.ค. 59 15-24 ม.ค. 59 22-31 ม.ค. 58 
29 ม.ค.-7 ก.พ. 59 5-14 ก.พ. 59 12-21 ก.พ. 59 19-28 ก.พ. 59 
26 ก.พ.-6 มี.ค. 59 4-13 มี.ค. 59 11-20 มี.ค. 59  

คา่ทวัร์ตอ่ท่านคา่ทวัร์ตอ่ท่าน  ::  เดินทางเดือนเดินทางเดือนมกราคม มกราคม --  เดือนมีนาคม 2559เดือนมีนาคม 2559    
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

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

103,000.- 
93,000.- 
83,000.- 
11,000.- 
13,000.- 

-37,000.- 
-31,000.- 

http://www.marriott.com/
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 กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  
กลางเดือนมีนาคม กลางเดือนมีนาคม --  เดือนเดือนตลุาตลุาคม 2559คม 2559    (ยกเว้นสงกรานต์)(ยกเว้นสงกรานต์)  

18-27 มี.ค. 59 25 มี.ค.-3 เม.ย. 59 1-10 เม.ย. 59 22 เม.ย.-1 พ.ค. 59 
29 เม.ย.-8 พ.ค. 59 6-15 พ.ค. 59 13-22 พ.ค. 59 20-29 พ.ค. 59 
27 พ.ค.-5 มิ.ย. 59 3-12 มิ.ย. 59 10-19 มิ.ย. 59 17-26 มิ.ย. 59 
24 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 1-10 ก.ค. 59 8-17 ก.ค. 59 15-24 ก.ค. 59 

22-31 ก.ค. 59 29 ก.ค.-7 ส.ค. 59 5-14 ส.ค. 59 12-21 ส.ค. 59 
19-28 ส.ค. 59 26 ส.ค.-4 ก.ย. 59 2-11 ก.ย. 59 9-18 ก.ย. 59 
16-25 ก.ย. 59 23 ก.ย.-2 ต.ค. 59 30 ก.ย.-9 ต.ค. 59 7-16 ต.ค. 59 
14-23 ต.ค. 59 21-30 ต.ค. 59 28 ต.ค.-6 พ.ย. 59  

คา่ทวัร์ตอ่ท่านคา่ทวัร์ตอ่ท่าน  ::  เดินทางเดินทางเดือนมีนาคม เดือนมีนาคม --  เดือนเดือนตลุาตลุาคม 2559คม 2559  (ยกเว้นสงกรานต์)(ยกเว้นสงกรานต์)  
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

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

108,000.- 
98,000.- 
87,000.- 
11,000.- 
13,000.- 

-39,000.- 
-32,500.- 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  //  สงกรานต์สงกรานต์  
8 - 17 เมษายน 2559 9 - 18 เมษายน 2559 10 - 19 เมษายน 2559 

คา่ทวัร์ตอ่ท่านคา่ทวัร์ตอ่ท่าน  ::  88--17 เม.ย. 2559 / 917 เม.ย. 2559 / 9--18 เม.ย. 2559 / 1018 เม.ย. 2559 / 10--19 เม.ย. 255919 เม.ย. 2559    
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 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 และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่ลอ่งเรือแมน่ํา้ไรน์ / รถไฟดว่น ICE สูก่รุงเบอร์ลนิ /  คา่เข้าพระราชวงัซองซซูีส์ / คา่เข้าพิพธิภณัฑ์เพอกามมุ 

(ยกเว้นในสว่นตกึ North Wing และ Central Section มีการปิดซอ่มแซมและจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครัง้ในปี 2020) / 
ยอดเขาซกุสปิตเซ ่/ คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์  / คา่เข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ ่

 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีทา่นมี
ข้อจํากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ทา่น / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS 
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 TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึ
สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม คา่ทวัร์ไมร่วม ::  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั wansabai travel ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมี

ประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้
เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่เงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัที่กําหนด ทางบริษัทฯ
ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อาํนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (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.)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซา่ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
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   หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการ
พิจารณาอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะนาํให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอ
วีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ 
ทัง้นีจ้ะคาํนงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นชําระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนทีท่า่นจะชําระเงินคา่ทวัร์
สว่นท่ีเหลอื 

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 
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 ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง 
เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 สาํหรับนํา้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้นาํขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

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

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพ่ือทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเองสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง))  
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัิวซีา่ (ในกรณีที่ทา่นไมเ่คยมีวซีา่ในกลุม่เชงเก้นหรือ, 
อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี ทา่นจะต้องมายื่นวซีา่ด้วยตนเองที่สถานทตู) 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป / 
**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 สาํเนาทะเบียนบ้าน / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ / สาํเนาทะเบียนสมรส, หยา่ /สาํเนาสตูิ
บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทีท่า่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุําแหนง่, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมทํางานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
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ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา   
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม

วตัถปุระสงค์   
 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า

ออกของเงินสมํา่เสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิลาํเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองจาก
ทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องทาํจดหมายยนิยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลงหลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการข้างต้นทกุประการ   


