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วันที่ วันที่ 11  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  มิวนิค (เยอรมนี)มิวนิค (เยอรมนี)  ศุกร์ศุกร์  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญ
รอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การ
พลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ 
ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได้ 

วันที่ วันที่ 22  มิวนิค มิวนิค --  หมู่บ้านหมู่บ้านปรีน ปรีน --  พระราชวังแฮเรนคิมเซ พระราชวังแฮเรนคิมเซ --  เบิร์ชเทสการ์เด้นเบิร์ชเทสการ์เด้น/บาดไร/บาดไร
เค่นฮาลเค่นฮาล  

เสาร์เสาร์  

00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี   
TG924    

 

07.05 น. คณะถงึสนามบนิมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
สมัภาระแล้ว น าคณะออกเดินทางสูห่ม่บ้านปรีน ซึง่เป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่ที่สดุริม
ทะเลสาบคิมเซ หรือ ทะเบสาบบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือ 
ระหว่างเมืองมิวนิคและซาลส์บวร์ก น าท่านลอ่งเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล หรือ
เกาะผู้ชาย ซึง่ตัง้อยู่กลางทะเล สาบอนัเป็นที่ตัง้ของปราสาทชื่อก้องโลก “แฮเรน
คีมเซ” ของพระเจ้าลดุวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลยีนแบบพระราชวงัแวร์
ซายน์ แต่ให้หรูหราอลงัการกว่าด้วยเทคโนโลยีอนัทันสมยัในยคุนัน้ น าท่านเที่ยว
ชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ่ห้องฑตูานทุตู, ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, 
ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดบัตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณ
หลากส ี แต่น่าเสยีดายที่ปราสาทแห่งนีย้ังสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ ด้วยพระเจ้าลคุ
วิกที่ 2 สิน้พระชมน์ไปก่อน 

 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าท่านเดินทางต่อสูเ่บร์ิชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่

ที่สดุที่นกัท่องเท่ียวนิยมใช้เลาะเลยีบเทือกเขาแอลป์ ถกูก่อตัง้ขึน้ให้เป็น
ศนูย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลอืและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนีเ้ต็มไป
ด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 

(79 ก.ม.) 

15.00 น. น าเท่ียวชมเหมืองเกลอืเก่า สร้างตัง้แต่ ค.ศ. 1517 ซึง่ในสมยัโบราณเหมืองเกลอื
เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลอืมีค่าจนได้ชือ่ว่าเป็น
ทองค าขาว  แต่ในปัจจบุนัได้เปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าเท่ียวชมภายในที่ยงัคง
รักษาสภาพเดิมไว้ทกุประการ แต่ต้องสวมชดุคนงานท่ีมีเตรียมไว้ให้ น าท่านนัง่
รถรางลอดอโุมงค์ยาว 700 เมตร ไปยงัถ า้เกลอือนัระยิบระยบั และทะเลสาบใต้
ภเูขาที่งดงามด้วยแสงเสยีง บรรยากาศราวกบัอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน 
ภายใต้อณุหภมูิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้เดินทางสูภ่มูิภาคซาลส์ซมัเมอกทูท่ีมี
ทะเลสาบเซนต์วลูฟ์กงัเป็นเสน่ห์อนัน่าติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) 
จากนัน้เดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่าใน www.amber-hotels.de  

http://www.amber-hotels.de/
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ระดบัเดียวกนั 
วันที่ วันที่ 33  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) --  ฟุสเซ่นฟุสเซ่น  อาทติย์อาทติย์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูโ่อเบอรามาเกา (Oberammergau) เมืองเลก็ๆท่ีแสนจะน่ารัก 

อาคารบ้านเรือนล้วนประดบัไปด้วยภาพเขียนสเีกี่ยวกบัคริสต์ศาสนา ร้านรวง
ล้วนแต่จ าหน่ายของที่ระลกึส าหรับศาสนิกชน เหตเุพราะเคยได้รับภยัพิบติัจาก
โรคร้าย แล้วเดินทางต่อสู ่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพื่อขึน้สูย่อดเขา
ซุกสปิตเซ่ ซึง่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว
ทะเลสาบที่อยู่เบือ้งลา่ง จากนัน้คณะเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เก็บภาพ
ประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือ
ระดบัน า้ทะเล ที่ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปีคือ สกีในฤดหูนาวและ
เดินเขาในฤดรู้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 
ประเทศด้วยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลแีละสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่
อยู่เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
แวงค์ (Wank) ซึง่ล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนกัเดินทางและนกัสกีทัง้สิน้ นิทรรศการ
ศิลปะบนท่ีสงูที่สดุ และซุกสปิตซ์ปลาต ธารน า้แข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ียาม
หิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลอืก
เลน่หลายระดบั 

(216 ก.ม.) 

 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 
บา่ย น าท่านเข้าสูเ่ส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนั (Romanticstrasse) เส้นทาง

ท่องเท่ียวที่โด่งดงัที่สดุโดยสิน้สดุที่ฟุสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติก 
เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั ที่ใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้า
และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั 
ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

(45 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั LUITPOLDPARK HOTEL FUSSEN หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.luitpoldpark-

hotel.de  
วันที่ วันที่ 44  ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  มิวนิคมิวนิค  จนัทร์จนัทร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู ่ หมู่บ้านชวานสเกา  อนัเป็นท่ีตัง้ของ ปราสาทแห่งเทพ

นิยายนอยชวานสไตน์ ขึน้สู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชา
การ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ยงัหลงใหล น าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวน
สนกุดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านท่ีรายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสฟี้า 
ประทบัใจกบัวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกา
เป็นฉากหลงั กษัตริย์ลคุวิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อนั
ได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลนิเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอนัล า้ค่าแห่ง
รัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในแต่ละวนั) ซึง่พาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจดุชมวิวที่งดงามที่สดุของ
ปราสาทท่ีสร้างบนหน้าผาสงู 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จงัค์ ซึง่
เป็นผู้ออกแบบตวัปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ 
เข้าสูภ่ายในตวัปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลงัการ ด้วย
ภาพเขียนเกี่ยวกบัเร่ืองราวอปุรากรและห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้อง
บรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสูม่ิวนิค จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ เร่ิม  

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
http://www.luitpoldpark-hotel.de/
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จากโรงละครแห่งชาติ เป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลยีน 
สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้
ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
นกัท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายนีอ้าจได้กระทบไหลด่าราหรือมหาเศรษฐี
ระดบัโลก จตัรัุสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตา
เต้นร า ที่ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ของทกุวนั ได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียวที่มาเยือน 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นต ารับแท้ Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com  
วันที่ วันที่ 55  มิวนิค มิวนิค --  ช้อปป้ิง ช้อปป้ิง IInnggoollssttaaddtt  VViillllaaggee  --  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ)  อังคารอังคาร  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู ่ Ingolstadt Village / Chick Outlet 

Shopping เปิดให้บริการนกัท่องเท่ียวตัง้แต่ปีค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นแหล่งรวมสนิค้า
แบรนด์ชัน้น ากว่า 100 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั  

(81 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Thai 
บา่ย เดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์กแห่ งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้

กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวติัศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่
เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวก าแพงป้องกัน
เมืองดัง้เดิม บง่บอกถงึความรุ่งเรืองของเมืองที่ท าการค้าไวน์, โค, กระบอืและขน
สตัว์ ที่มีมาตัง้แต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของ อาคารเทศบาล
เมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความ
ทรงจ าในยคุอศัวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยคุกลาง หรือเลอืกซือ้สินค้าต่างๆ ที่
ผลติในเมืองนี ้

(254 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.altesbrauhaus.com 

วันที่ วันที่ 66  โรเธนบวร์ก โรเธนบวร์ก --  เดรสเดน เดรสเดน --  เบอร์ลินเบอร์ลิน  พุธพุธ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางต่อสูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น า้เอลเบ้ 

ว่ากนัว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สดุในประเทศเยอรมนี  
(401 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย เท่ียวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) ที่เก่าแก่ ร่องรอยของ

การท าลายล้างสมัยสงครามโลกที่ก าลงัได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน บริเวณนี ้
คือฐานรากของเมืองที่วางไว้ตัง้แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยคุของพระเจ้า
ออกัสตัส ผู้ แข็งแกร่งทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึน้ เซมเพอร์
โอเปร่า ที่เมืองนีม้ีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทัง้ด้านสถาปัตยกรรมและ
ดนตรี พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่น า้เอลเบ้ 
บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน า้พุและรูปปัน้มากมาย โบสถ์ค
รอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิน้ส่วนเล็กๆของไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธ์ิ
บรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง 
(Verkehsmuseum) ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี ้จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวาง
แผ่นกระเบือ้งเคลือบจากไมเซ่น จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป   จากนัน้น า
คณะออกเดินทางสูก่รุงเบอร์ลนิ เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี 

 
(193 ก.ม.) 

http://www.marriottmunich.com/
http://www.altesbrauhaus.com/
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20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.kempinski.com 

วันที่ วันที่ 77  เที่ยวกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน --  ก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงเบอร์ลิน --  บรันเดนบวร์กบรันเดนบวร์ก  --  ช้อปป้ิงคูดมัช้อปป้ิงคูดมั  พฤหสับดีพฤหสับดี  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. เท่ียวชมกรุงเบอร์ลนิ เมอืงหลวงอนังามสง่าของเยอรมน ี หลงัจากการรวม

ประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลนิ ถกูปรับเปลีย่นให้เป็นเมืองที่ทนัสมยัและมีความ
พร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ เท่ียวชมร่องรอยในประวติัศาสตร์แห่งการปกครอง 
ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหว่างตะวนัตกและออก เข้าสู ่ อีสต์-ไซด์-แกลลอ
ร่ี ที่ทิง้ร่องรอยของ ก าแพงเบอร์ลนิ          ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการ 
พลดัพรากของเหตกุารณ์วนัท่ี 13 สงิหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงที่มี
ความยาวกว่า 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปิน
กว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆแทน
ค าพดูที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สดุในโลก น าท่านชมเช็ค
พอยท์ชาร์ล ี ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกนัและรัสเซีย จากนัน้
ไปชมเบอร์ลนิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนี สร้างใน
ระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลยีนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไป
ถ่ายรูปกบั ประตบูนัเดนบวร์ก ประตสูญัลกัษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปัน้ของ
เทพีแห่งชยัชนะสทีองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กบัการถ่ายรูปกบัอาคาร
ไรช์สตทัด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลยีนเรอ
เนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถ้กูใช้มาตัง้แต่ครัง้สาธารณะรัฐ
ไวมาร์ จนหลงัสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตวัอาคารโดยสถาปนิกชื่อ
ก้องโลกชาวองักฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ท่านเดินขึน้ชมวิว
ทิวทศัน์ของกรุงเบอร์ลนิบนโดมแก้วที่คลาคล า่ไปด้วยนกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิว
ทกุวนั ผ่านชมจตัรัุสโพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถกูสร้างขึน้
ให้มีขนาดใหญ่และทนัสมยัแห่งหนึง่ในยุโรป ใช้เงินทนุกว่า 4 พนัล้านเหรียญยโูร 
ภายในประกอบไปด้วย ตกึที่ท าการของ Sony, A&T, ABB 

 

 
 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรือที่ชาวเมอืงเรียกกนัติดปาก

ว่า “คดูมั” ถนนช้อปปิง้และย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลนิ 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.kempinski.com 

วันที่ วันที่ 88  เบอร์ลิน เบอร์ลิน --  พอสต์ดมั พอสต์ดมั --  พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวังซองซูซีส์ --  น่ังรถไฟ น่ังรถไฟ IICCEE  สู่โคโลญจน์สู่โคโลญจน์  ศุกร์ศุกร์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองพอสต์ดมั ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเบอร์ลนิ เป็นเมืองที่

จกัรพรรด์ิเฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยู่เมือ่ครัง้เบอร์ลนิและพอสต์ดมัอยู่
ภายใต้การปกครองของจกัรวรรด์ิปรัสเซีย น าท่านเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ ท่ี
ประทบัของเฟรดเดอริกมหาราช และยงัเป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย 
พระราชวงัแห่งนี ้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมนั โดดเด่นด้วยการ
จดัสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถงึ 5 
แห่ง และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวยๆ เป็นท่ีชื่นชอบของนกัท่องเท่ียวที่ได้มาเยือน 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 

 

13.49 น. ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สูโ่คโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4.22 ชัว่โมง) 

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


 

EUR11_BEST OF GERMANY 10 DAYS (Jan-Apr, 2017)_29-12-2016          6/10 

18.09 น. ถงึสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค้ชรอรับพร้อมออกเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.marriott.com  
วันที่ วันที่ 99  มหาวิหารโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ --  นครแฟรงค์เฟิร์ต นครแฟรงค์เฟิร์ต --  ล่องเรือแม่น า้ไรน์ ล่องเรือแม่น า้ไรน์ --  เดนิทางเดนิทาง

กลับกรุงเทพฯกลับกรุงเทพฯ  
เสาร์เสาร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของ

คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็น
จุดหมายส าคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe 
Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร ่าไปด้วยผู้คน จนได้เวลา
อนัสมควรน าคณะเดินทางสูเ่มืองเซนต์กอร์ ในเขตภมูิภาคแม่น า้ไรน์ 

 
(191 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะลอ่งเรือชมความงามของแม่น า้ไรน์ที่มีความยาวทัง้หมด 1,320 ก.ม. มี

ความยาวเป็นอนัดบัสามของทวีปยโุรป ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทางด้านประวติัศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั แม่น า้แห่งนีย้งั
ก่อให้เกิดเร่ืองราวต านาน และบทเพลงต่างๆ ที่ท าให้ผู้คนหลงไหน เรือจะน าท่าน
ผ่านหน้าผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนท่ี
เดินทางโดยเรือผ่านแม่น า้สายนี ้ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพสองฟากฝ่ัง 
เร่ืองราวของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ที่ยงัคงมีมนต์
เสน่ห์อย่างไม่เสือ่คลาย จนเข้าสูเ่มืองบ๊อบพาร์ด เมืองส าคญัส าหรับจดัเทศกาล
ประจ าปี ริมฝ่ังแม่น า้ไรน์ และยงัเป็นศนูย์กลางการผลติไวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น า้
ไรน์ตอนกลาง อ าลาเยอรมน ีจากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต 

 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG923  
วันที่ 10 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

10-19 ก.พ. 2560    
  
  

9999,,000000..--  

  
  
  

8899,,000000..--  

  
  
  

7799,,000000..--  

  
  
  

1155,,000000..--  

  
  
  

1133,,000000..--  

  
  
  

--2277,,000000..--  
--2200,,000000..--  

17-26 ก.พ. 2560  
24 ก.พ.-5 มี.ค. 2560  

3-12 มี.ค. 2560  
10-19 มี.ค. 2560  
17-26 มี.ค. 2560 

24 มี.ค.-2 เม.ย. 2560 110033,,000000..--  9933,,000000..--  8833,,000000..--  1155,,000000..--  1133,,000000..--  --2277,,000000..--  
--2200,,000000..--  

77--1166  เม.ย. เม.ย. 22556600  
111100,,000000..--  9999,,000000..--  8888,,000000..--  1166,,000000..--  1144,,000000..--  --3322,,000000..--  

--2233,,000000..--  **88--1177  เม.ย. เม.ย. 22556600//บินลงบินลง
สนามภเูก็ตสนามภเูก็ต--กรุงเทพฯ*กรุงเทพฯ*  

21-30 เม.ย. 2560 110033,,000000..--  9933,,000000..--  8833,,000000..--  1155,,000000..--  1133,,000000..--  --2277,,000000..--  
--2200,,000000..--  28 เม.ย.-7 พ.ค. 2560 

  

http://www.marriottmunich.com/
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ค่าทวัร์รวม ค่าทวัร์รวม ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ
 ค่าลอ่งเรือแม่น า้ไรน์ / รถไฟด่วน ICE สูก่รุงเบอร์ลิน /  ค่าเข้าพระราชวงัซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ค่า

เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์  / ค่าเข้าชมพระราชวงัแฮเรนคิมเซ่ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งใน
ยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพื่อความเหมาะสม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเยอรมนั (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกว่า 16 ปี
น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถงึสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้า
ของสัมภาระและเที่ ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทวัร์ไม่รวม ค่าทวัร์ไม่รวม ::  
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื
ลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิ
การเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี ้เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พดูจา
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หยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนใน
โปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (การยกเลกิการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
HHiigghh  SSeeaassoonn  ==  เทศกาลสงกรานต์ (เทศกาลสงกรานต์ (55  เม.ย. เม.ย. --  1155  เม.ย.) เม.ย.) / เดือนตลุาคม (/ เดือนตลุาคม (11  --  3311  ต.ค.) / ต.ค.) /   
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (2244  ธ.ค. ธ.ค. --  3311  ธ.ค.)ธ.ค.)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถ

ยื่นขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้ 
และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณา
อนมุติัวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือ
ยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดังนี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (RReevviissiioonn  FFeeeess))  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย 
ตัว๋เคตัว๋เคร่ืองบนิ (ร่ืองบนิ (AAiirr  TTiicckkeett))  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า 
REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (การสะสมไมล์ของสายการบนิ (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ ( IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
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 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการ
บนิในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ี
ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (โรงแรมและห้องพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด 
และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (สถานท่ีเข้าชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวันท่ีสถานที่เข้าชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่
เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการ
คืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชม
จากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (PPoorrtteerr))  
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการ
ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการ
บนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
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เดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 
บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (การสบูบหุร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนขอเอกสารในการย่ืนขอวีซ่าประเทศเยอรมันวีซ่าประเทศเยอรมัน    ใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการใช้เวลาย่ืนประมาณ 10 วันท าการ  
((ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนัเพื่อท าการ  สแกนลายนิว้มือด้วยตวัเองสแกนลายนิว้มือด้วยตวัเอง))  
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า  
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า /

ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่
มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบชุื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไม่รับบญัชี
กระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บดิา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 
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 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเหลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง   
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ   


