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*** บินตรงสู่เยอรมนั ...... ไม่ต้องแวะเปลีย่นเคร่ือง *** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวาสไตน์ – การ์มชิ – ขึน้ยอดเขาซุกสปิกเซ่ – มวินิค 
นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – พระราชวงัสวงิเกอร์ – เบอร์ลนิ – พพิธิภัณฑ์เพอร์กามอน 
น่ังรถไฟด่วน ICE – โรเธนเบิร์ก – พระราชวงัวรีส์บวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต –  เอ้าท์เล่ต์ 

*** พเิศษ *** .... ลิม้รสขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์แบบต้นต ารับ 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 3-11 ธันวำคม 2562 (69,900.-)  

 (ถงึกรงุเทพฯ เวลำ 17.10 น. TG 927) 27 ธ.ค. 2562-4 ม.ค. 2563 (79,900.-) 

 21-29 ม.ีค. 2563 (69,900.-) 

 11-19 เม.ย. 2563 (79,900.-) 

 8-16 พ.ค. / 22-30 พ.ค. / 21-29 ม.ิย. / 29 ม.ิย.-7 ก.ค. 2563 (69,900.-)  

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – มวินคิ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก  ประตทูำงเขำ้ที ่3 

เคำนเ์ตอรแ์ถว D  สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    มวินคิ – ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์– กำรม์ชิ 
 

00.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมัน  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 924 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 20 นำที) 

07.05 น. เดินทำงถึง เมอืงมวินิค เมืองหลวงของแคว้นบำวำเรีย ประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำอิซำร ์

เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรธนำคำร  
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(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟสุเซน่ เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงแคว้นบำวำเรยีตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน

ออสเตรีย ท่ีมีควำมงดงำมทำงด้ำนทัศนียภำพอันเป็นท่ีกล่ำวถึงในนำมของป่ำด ำ เป็นท่ีตั้งของ

ปรำสำทนอยชวำนสไตล์ และปรำสำท  โฮเฮนชวำนเกำ รำยลอ้มด้วยทะเลสำบถึง 5 แห่ง 

(ระยะทำงประมำณ  129  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร   

บ่ำย น ำท่ำนนั่งรถมินิบัสข้ึนสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์ เดินทำงลัดเลำะไปตำมเส้นทำงไหล่เขำสู่

สะพำนควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจดุชมวิวปรำสำทท่ีดีท่ีสุด ชมควำมสวยงำมของป่ำไม้ และบ้ำนพักสไตล์

ชำเลย่์ท่ีประดบัประดำไปด้วยดอกไม้หลำกหลำยสี ชมทิวทัศน์อันงดงำมของตัว

ปรำสำทท่ีโดดเด่น มีทะเลสำบและธำรน้ ำลอ้มรอบ จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน

ตัวปรำสำท ท่ีตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร และสวยงำมท่ีสุด ดั่งปรำกฎในโปสเตอร์

ท่ัวไป ปรำสำทนี้สร้ำงในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ำลุดวิกท่ี 2 

ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชม

ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำรแสดงโอเปร่ำและคอนเสิร์ต รับ

ฟงัเรื่องรำวอันน่ำสลดใจของผู้ท่ีสร้ำงปรำสำทแห่งนี้ ชมควำมงดงำมของปรำสำท

ท่ียำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระท่ังรำชำกำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ ำลองแบบ ไป

เป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรยีบเสมือน สัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงกำรม์ชิ ตั้งอยู่กลำงเทือกเขำแอลป์ เป็นเมืองตำกอำกำศท่ีมีชื่อเสียง เป็น

ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท้ังในฤดรู้อน และฤดหูนำว เนื่องจำก กำร์มิชมีควำมงำมทำงธรรมชำต ิ

ซึ่งเป็นภูเขำสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสำบแสนสวยงำมอีกด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  62  กิโลเมตร ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KOENIGSHOF  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง         กำร์มชิ – ยอดเขำซกุสปทิเซ ่– มวินคิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนนั่งกระเช้ำลอยฟำ้ ข้ึนสู่ "ยอดเขำซกุสปติเซ"่ (ZUGSPITZE) ยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ

เยอรมนี บนควำมสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเล จำกบนยอดเขำ

ท่ำนจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัว ประกอบไปด้วยยอดเขำกว่ำ 400 ยอด

ในเขตแดนออสเตรีย อิตำลี สวติเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เบือ้งลำ่งจำก

ยอดเขำลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์ปลำต ซึ่งเป็นธำรน้ ำแข็งเพียงสำย

เดียวในเยอรมน ี ในช่วงเวลำท่ีหิมะตกหนำมีสภำพเหมำะสมส ำหรับกำร

เล่นสกี คือ ในช่วงเดอืนพฤศจิกำยนถึงมิถุนำยน ท่ำนจะได้พบกับ

ประสบกำรณ์ประทับใจมำกมำยท่ีนี่  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมืองบนยอดเขำ 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงมวินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบำวำเรยี เขตท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมมัน

ดบัหนึ่งของประเทศ มีภูมิประเทศท่ีงดงำมหลำกหลำย จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจกลำงเมอืง

มวินิค ท่ีบริเวณจัตุรสั Marienplatz ท่ีตั้งชื่อตำมรปูปั้นพระแม่แมรี่ สีทองอร่ำมบนเสำสูงกลำง

จตัุรสั โดดเด่นด้วยศำลำวำ่กำรหลังใหม่ โดยด้ำนหน้ำของอำคำรแต่ง

อย่ำงสวยงำมด้วยรูปสลักของกษัตริย์ ขุนนำง บคุคลในประวัติศำสตร์

และนักบุญ พร้อมชม Glockenspiel หอนำฬิกำสูงถึง 85 เมตร มีระฆัง 

43 ใบแต่ละวันจะมีตุ๊กตำ 32 ตัว ออกมำเต้นระบ ำ เมื่อถึงเวลำ 11.00 น. 

ซึ่งตุ๊กตำเหล่ำนี้เป็นตัวแทนเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ ด้วยพิธีอภิเษก

สมรสระหว่ำงดยุกวิลเลมและดชัเชสแห่งลอร์เรนซ์  

(ระยะทำงประมำณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ORBIS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง         มวินคิ – นเูรมเบริก์ – เดรสเดน 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงผ่ำน เสน้ทำงสำยโรแมนตกิ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เส้นทำงนี้มำกท่ีสุดแห่งหนึ่ง

เพื่อเดินทำงสู่ เมอืงนเูรมเบริก์ แคว้นบำวำเรยีทำงภำคใต้ของเยอรมัน บำวำเรยีเป็นแคว้นท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมัน ในอดีตเคยอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของประเทศ ปรสัเซีย ปัจจุบัน

อยู่ภำยใต้กำรปกครองของเยอรมัน เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อันดบัสองของแคว้นบำวำเรยี เป็นเมืองท่ีตั้งของพรรคนำซี 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 จำกนั้น น ำท่ำนชื่นชมกับควำมงำมของ

ปรำสำท ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขำสูงเด่นกลำงเมือง เป็นท่ีโด่งดัง

และรู้จักกันท่ัวโลก เมื่อมีกำรพิจำรณำคดีเก่ียวกับอำชญำกร

สงครำมโลกครั้งท่ีสอง จนสำมำรถแขวนคอนำซีเก่ำได้

หลำยคน บ้ำนเมืองสวยงำมเป็นระเบียบ เพรำะสร้ำงในสไตล์ท่ีคล้ำยคลึงกัน และอยู่ในระดับ

เท่ำ ๆ กัน แวะถ่ำยรูปท่ีลำนกว้ำง ซึ่งฮิทเลอร์เคยใช้เป็นท่ีสวนสนำมของทหำร ก่อนออกรบใน

สงครำมโลกครั้งท่ีสอง โดยมีฮิทเลอร์เป็นผู้ตรวจพลสวนสนำมเย็น 

(ระยะทำงประมำณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเดรสเดน มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน เนื่องจำกเป็นเมืองหลวงและเป็นท่ี

ประทับของเหล่ำกษัตริย์แห่งแซกโซนี (เมืองเดรสเดนมำจำกภำษำซอร์เบยีนเก่ำ หมำยถึง คนท่ี

อยู่ริมน้ ำ) เป็นเมืองหลวงของสหพันธรัฐแซกโซนี ตั้งอยู่ในหุบเขำของแม่น้ ำเอลเบอร์ เป็นเมือง

ท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่ำเป็น ”ฟลอเรนซแ์ห่งแมน่้ ำเอลเบอร”์ พื้นท่ี

โดยรอบนั้นเรียงรำยไปด้วยเมืองเก่ำและพระรำชวังหลำยแห่ง เป็นมหำนครท่ีเต็มไปด้วยศิลปะ

แบบบำร็อค โดยมียุคทองในตอนต้นของศตวรรษท่ี 18 ภำยใต้กำรปกครองของกษัตริย์ออกุสตุส 

ผู้ปกครองแห่งแซกโซนีและกษัตริย์แห่งโปแลนด์  
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(ระยะทำงประมำณ  316  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  WYNDHAM  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เดรสเดน – เบอรล์นิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัสวงิเกอร์ สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีท่ำนไม่ควรพลำด เป็นผลงำนชิ้นเอก

รูปแบบบำร็อคบนฝั่งแม่น้ ำเอลเบอร์ สร้ำงข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1710–1732 โดย

ฝีมือของสถำปนิกและช่ำงแกะสลักในสมัยนั้น กำรออกแบบดั้งเดิมนั้น มี

พื้นฐำนมำจำกเรอืนกระจกของพระรำชวังแวร์ซำยส์ นอกจำกนี้ยังเป็น

ท่ีตั้งของแกลอรี่แสดงภำพวำดท่ีสะสมเป็นคอลเลคชั่นต่ำง ๆ จ ำนวนมำก

และยังเป็นสถำนท่ีรวบรวมงำนศลิป์มำกกว่ำ 2,000 ชิ้นอีกด้วย  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุเบอรล์นิ ครั้งหนึ่งเคยถูกแบ่งออกเป็นเบอรล์ินตะวันออก และเบอรล์ิน

ตะวันตก เป็นท้ังเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

(ระยะทำงประมำณ  191  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พพิิธภณัฑเ์พอรก์ำมอน แหล่งรวบรวมงำน ศิลปกรรมอำรยธรรมโบรำณของ

ตะวันออกใกล้สมัยก่อนคริสกำล โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ท่ำนจะได้ชม วิหำรเพอร์กำมอน หนึ่งในสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกโบรำณ น ำท่ำน ชมแท่นบูชำเทพซุสหรือซีอุส (Altar of Zeus) ซึ่งได้รับกำร

ยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยท ำจำกหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้ำ 120 องค์ สู้รบ

กับยักษ์ แท่นบูชำเทพซุสนี้ได้มำจำกเมืองเพอร์กำมอน ประเทศตุรกี จึงน ำมำและตั้งเป็นชื่อของ

พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นกำรให้เกีรติแก่ประเทศ ท่ีเป็นถิ่นก ำเนิด ชมก ำแพงเมืองอิชช่ำ (Ishtar 

Gate) เป็นภำพโมเสก ท่ีท ำด้วยกระเบื้องเคลือบสนี้ ำเงิน มีควำมงดงำมเป็นอย่ำงยิ่ง เป็นสิ่งมี

ค่ำ และหำยำกมำกในปจัจุบัน รวมท้ังมหำสมบัติไอยคุปต์ของอียิปต์โบรำณ ซึ่งล้วนประเมินค่ำ

มิได้ ท่ีน ำมำจดัแสดงนี้เป็นผนังด้ำนนอกพระรำชวงัของพระเจ้ำกำหลิบ อัลวำลิกท่ีซึ่งมีอำยุนับ

พันปี กล่ำวกันว่ำหำกจะดสูมบัติอยีิปตล์้ ำค่ำ ต้องไปดท่ีูบริติชมิวเซียม ณ กรุงลอนดอน หำกจะดู

สมบัตลิ้ ำค่ำของกรีกโบรำณ ต้องมำชม ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  CITY WEST  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่กของกำรเดนิทำง เบอรล์นิ – นัง่รถไฟดว่น ICE –  

 แฟรงคเ์ฟริต์ – วรีส์บวรก์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม กรุงเบอรล์นิ เมืองหลวงอันงำมสงำ่ของเยอรมนี หลังจำกกำรรวมประเทศแล้ว 

เมืองเบอรล์ิน ถูกปรบัเปลี่ยนให้เป็นเมืองท่ีทันสมัยและมีควำมพร้อมส ำหรับเมืองหลวงใหม่ เท่ียว

ชมร่องรอยในประวัติศำสตร์แห่งกำรปกครอง ท่ีแยกเยอรมนีออกเป็น

สองฝั่งระหว่ำงตะวันตกและออก เข้ำสู่ อสีต-์ไซด-์แกลลอรี ่ ท่ีท้ิงร่องรอย

ของ ก ำแพงเบอรล์นิ ฉำกตำ่งๆ ท่ีเกิดจำกกำรพลดัพรำกของเหตุกำรณ์

วันท่ี 13 สิงหำคม 1961 วันเริ่มกำรสร้ำงก ำแพงท่ีมีควำมยำวกว่ำ 100 

ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ำยทอดเป็นภำพวำดท่ีเกิดจำกศิลปินกว่ำ 118 ท่ำน 

บนซำกก ำแพงกว่ำ 1,200 หลำ ท่ีจะบอกเล่ำเรื่องรำวตำ่ง ๆ แทนค ำพูดท่ี

ได้รับกำรยกย่องวำ่ เป็นภำพเขียนศลิปะท่ียำวท่ีสุดในโลก น ำท่ำนชมเช็ค

พอยทช์ำรล์ ีซึ่งเป็นเขตพรมแดนกำรปกครองระหว่ำงอเมริกันและรัสเซีย 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม เบอรล์นิโดม มหำวหิำรโปรเตสแตนตท์ีใ่หญท่ีส่ดุ

ในเยอรมนี สร้ำงในระหว่ำงปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์  อิตำเลียน

เรอเนสซองส์ แล้วพำท่ำนไปถ่ำยรูปกับ ประตบูนัเดนบวรก์ ประตู

สัญลักษณ์ของเมือง ด้ำนบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเด่น

ตระหง่ำน และพลำดไม่ได้กับกำรถ่ำยรูปกับอำคำรไรชส์ตัทด ์อำคำรท่ีใช้

เป็นรัฐสภำแห่งเยอรมนี สร้ำงข้ึนด้วย ศิลปะอิตำเลยีนเรอเนสซองส์ ในปี 

1884-1894 อำคำรรัฐสภำแห่งนี้ถูกใช้มำตั้งแต่ครั้งสำธำรณะรัฐ     ไว

มำร์ จนหลังสงครำมโลกได้มีกำรสร้ำงโดมแก้วครอบตัวอำคำรโดย

สถำปนิกชื่อก้องโลกชำวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร ์ 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร   

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟกรุงเบอรล์ิน 

14.30 น. - 18.44 น. 

น ำท่ำน นัง่รถไฟดว่น ICE เพื่อเดินทำงสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  LEONARDO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดทิำง    แฟรงคเ์ฟริต์  (พระรำชวงัวรีส์บวรก์ – โรเธนเบริก์) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงวรีส์บวรก์ เมืองเก่ำแก่ตั้งอยู่ภำยใต้กำรปกครองบิช้อพ ซึ่งเป็นผู้น ำทำง

ศำสนำคริสต์ โดยสร้ำงวงัอยูบ่นเนินเขำมำเรยีนแบร์ก ต่อมำเมืองเริ่มขยำยออกไปท ำให้ต้องมำ

ตั้งพระรำชวังแห่งใหม่ในเขตเมืองปัจจบุัน  

(ระยะทำงประมำณ  117  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 40 นำที) 



 

 

G. เยอรมนั (TG)  -7- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

จำกนั้น น ำท่ำนชม พระรำชวงัวรีส์บวรก์ ซึ่งสร้ำงระหว่ำง 1720-1744 โดยกำรออกแบบเป็นสไตล์

เยอรมันบำร็อคตอนใต้ โดยนอยแมน ปจัจุบันพระรำชวังแห่งนี้ติดอันดับพระรำชวังบำร็อคท่ี

สวยงำมมำท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของห้องต่ำง ๆ 

ภำยในพระรำชวัง โดยเฉพำะภำพวำดแบบเฟรสโก้ท่ียิ่งใหญ่ ติดอันดับ

โลก ฝีมือศิลปินชำวอิตำเลยีน  จิโอวำนนี  แบททิสต้ำ  ทีเอ็พโปโล  ท่ี

ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลก จำกนั้น ให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมืองเก่ำท่ีงดงำม 

นอกจำกนี้ ณ ท่ีแห่งนี้ยังไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจำก UNESCO 

อีกด้วย 

11.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรเธนเบริก์ เป็นต้นทำงเริ่มต้นของถนนสำยโรแมนติค ท่ียังคงควำม

เป็นชำวโกธ บรรพบุรุษของชำวเยอรมันไว้อยำ่งสมบูรณ์ท่ีสุด 

(ระยะทำงประมำณ  76  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 5 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนชมเขต เมอืงเกำ่โรเธนเบริก์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีล้อมรอบด้วย

ก ำแพงเมือง ตำมแบบของเมืองในยุคกลำง ตำมถนนของเมืองยังคงปู

ด้วยก้อนหิน และตำมร้ำนค้ำสองข้ำงทำง ก็ยังคงใช้ป้ำยชื่อร้ำนรูป

สัญลักษณ์แบบโบรำณ ไม่ใช้ป้ำยตัวอักษรดังเช่นในปัจจบุัน ผ่ำนชม ศำลำ

กลำง แห่งเมืองโรเธนเบิร์ก สร้ำงด้วยศลิปะแบบโกธิคจำกศตวรรษท่ี 14 

เดินชม ยำ่นจตัรุสั Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอำคำรสวยงำม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต   

(ระยะทำงประมำณ  181  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  LEONARDO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    แฟรงคเ์ฟริต์ – เอ้ำทเ์ลต่ ์– กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ

พำณิชย์ท่ีส ำคัญ จำกนั้น น ำท่ำนชม จตัรุสัโรเมอร ์ ซึ่งเป็นจตัุรสัท่ีเก่ำแก่

ท่ีสุดในเมือง ด้ำนข้ำงก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ

ศำลำวำ่กำรเมือง ซึ่งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจตัุรสั ผ่ำนชม

สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสถำนีรถไฟต้นแบบของหัวล ำโพง

ประเทศไทย ครั้งเมื่อครำวเสด็จประพำสยุโรปของรัชกำลท่ี 5  

10.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ Wertheim Village Outlet จำกนั้น ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งเอ้ำท์เลต่ ์

ท่ีรวบรวมร้ำนค้ำ สินค้ำชั้นน ำไว้อยำ่งมำกมำย อำทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH, 

SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น 

(ระยะทำงประมำณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 20 นำที) 
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Opening Hours 2019: VILLAGE SHOPS 

Monday – Saturday :  10 am – 8 pm  
Sunday and bank holidays closed  

 

 

 (*****  อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร  *****) 
 

15.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต 

(ระยะทำงประมำณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 20 นำที) 

20.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 923 

(ใช้เวลำในกำรบินโดยประมำณ 10 ชั่วโมง 50 นำที) 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

12.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ.................. 

(**กรุป๊วนัที ่27 ธ.ค. 2562-4 ม.ค. 2563**... กลบัถงึกรงุเทพฯ เวลำ 17.10 น. : TG 927) 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณเพญ็ / คุณเมย ์/ คณุมิน้ 

 
 

 สกลุเงนิ เยอรมนั  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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*** แผนที ่*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหมก่อ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่เยอรมนั 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง -- ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเปน็ตอ้งใช ้STATEMENT เทำ่นัน้***  (โดยไมม่ขี้อยกเวน้ใดๆ ทั้งสิน้) 

- ขอเอกสำร STATEMENT พร้อมตรำประทับท่ีออกโดยธนำคำรย้อนหลัง 4 เดือน ประเภทเงินฝำกออมทรัพย ์

หรือฝำกประจ ำ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลัก …1…ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะ

กำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง) … อพัเดท STATEMENT ก่อนยืน่วซีำ่ 15 วนั 

(*** ทำงสถำนทูตฯ ไม่รับเอกสำรกำรเงินที่ถ่ำยส ำเนำมำจำกสมุดบัญชีเงินฝำก ***) 

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
 

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ี

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ VFS GLOBAL เยอรมนั 

ที่อยู่  อำคำรจำมจรุ ีสแควร ์เดอะพลำซำ่ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถำนีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถำนสีำมยำ่น” ทำงออกประตทูี ่2 
 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

สถำนทตูเยอรมนั ไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

VFS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง VFS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  
 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนด์เยอรมนั  9  วนั  (TG) 
  

  ปใีหม/่สงกรำนต ์ ธ.ค./ม.ีค.-ม.ิย. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 79,900.- 69,900.- บำท

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม  14,000.- 14,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ท่ำนละ 14 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั) =  ท่ำนละ 900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์เยอรมัน 9 วัน (TG) .............วนัเดินทาง.............................................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


