
 

 

 

AH-TG-10D-GERMAN 

10 วนั อนัซีน แกรนด์เยอรมัน 

 

 
โปรโมช่ันพเิศษสุดๆๆๆๆ... โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

เร่ิมต้น.. 69,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ)  

แฟร้งค์เฟิร์ต – คาสเซิล – เทรนด์ดีบวร์ค - เบราน์ชไวก์ - เบรเมน - ฮัมบูร์ก  
ชเวริน - เบอร์ลิน - เดรสเดิน – เคมนิทซ์ -  เพลาเอิน - ไบรอยท์ – บัมแบร์ก – นูเรมเบิร์ก  

 

ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 4-13 พ.ค. 2562 / 18-27 พ.ค. 2562/ 21-30 มิ.ย. 2562/ 13-22 ก.ค. 
      10-19 ส.ค. 2562/ 22-31 ต.ค. 2562 



 

 

 

AH-TG-10D-GERMAN 

10 วนั อนัซีน แกรนด์เยอรมนั 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
 

19.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.40 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน  TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเชา้ ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
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วนัที่สอง  แฟร้งค์เฟิร์ต – คาสเซิล  
 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1587 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

07.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.15 ชม.) 

10.10 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาสเซิล (Kassel)  (ระยะทาง 197 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของแควน้เฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยู่บนแม่นํ้ า Fulda เป็นเมืองหลวงของแควน้คาสเซิล นาํท่าน
เขา้ชมปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงตั้งอยู่ใน Bergpark Wilhelmshohe อนัไดรั้บการยกย่องให้
เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013  ซ่ึงภายในบริเวณโดยรอบ Bergpark เป็นท่ีตั้งของปราสาท
โบราณท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพดี นาํท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาทวิลเฮมชอร์ 
(Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนีโอคลาสสิค สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 18 และเป็นปราสาทฤดูร้อน
ของจกัรพรรดิไกเซอร์ วิลเลียม ในระหว่างปี 1888 – 1918 อีกดว้ย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินเล่นในเมืองคาสเซิล 
ซ่ึงเป็นเมืองสวยงามอีกแห่งของเยอรมนี  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Wyndham Garden Kassel **** หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สาม คาสเซิล - เทรนด์ดีบวร์ค - เบราน์ชไวก์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเทรนด์ดีบวร์ค (Trendelburg) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) นาํท่านชม
ปราสาทราพนัเซล (Rapunzelturm)  หอคอยสูงประมาณ 40 เดินทาง 3.45 เมตร ปราสาทซ่ึงมีประวติัศาสตร์ของ
เมืองเทรนดดี์บวร์ค ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือพิพิธภณัฑเ์รือนจาํทอ้งถ่ินและบนัไดท่ีมี 133 ขั้น ไดเ้วลา
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกิร์ทธิงเกน้ (Gottingen) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองของความเงียบสงบ  ดว้ยบรรยากาศท่ีเงียบสงบทาํใหน้กัวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชั้นหน่ึง
ต่างพากนัมาพาํนกัและทาํงานในเมืองแห่งน้ี  เมืองน้ีจึงเหมาะแก่การท่องเท่ียวเชิงวิชาการ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันสาวนอ้ยถือตะกร้าอุม้ห่าน (Ganseliesel) ซ่ึงตั้งอยูบ่นนํ้ าพุบริเวณใจกลางตวัเมืองเกิร์
ทธิงเกน้ ความเช่ือเก่ียวกบัรูปป้ันน้ีดว้ยว่า ถา้ใครสาํเร็จปริญญาเอกในเมืองน้ีแลว้ จะตอ้งปีนข้ึนไปจูบสาวน้อยผูน้ี้
จึงจะถือว่าจบครบถว้นกระบวนความ จึงอาจกล่าวไดว้่าแกนเซลีเซลเป็นเด็กหญิงท่ีมีผูม้าจุมพิตมากท่ีสุดในโลก 
จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความสวยงามและความน่ารักของเมืองเมืองเกิร์ทธิงเกน้ นาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองเบราน์ชไวก ์(Braunschweig) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เป็นเมือง
หน่ึงในรัฐโลวเ์ออร์แซกโซนี ประเทศเยอรมนี มีฐานะเป็นเมืองอิสระ (Kreisfreie Stadt) ตามการบริหารเขต
ปกครองของเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐ ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 2 ของรัฐโลวเ์ออร์แซก
โซนีรองจากฮนัโนเวอร์ เบราน์ชไวกเ์ป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์ท่ีสาํคญัของประเทศ 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  H+ Hotel Goslar / Vienna House Easy Braunschweig**** หรือเทียบเท่า  
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วนัที่ส่ี เบราน์ชไวก์ - เบรเมน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชมปราสาทดงักว์าเดอโรป (Dankwarderode Castle) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1160 โดยประสงคข์องดยคุเฮน

ร่ี เดอะไลอออน เพื่อใชเ้ป็นราชวงัหลวง โดยใชเ้วลาเพียง 15 ปีเท่านั้นในการก่อสร้าง และเสร็จส้ินสมบูรณ์ในปี 
ค.ศ.1175 นอกจากน้ียงัมีประสงค์ให้สร้างโบสถเ์บราน์ชไวก์ (Bruaunschweig Cathedral) ไวใ้นบริเวณใกลเ้คียง
ดว้ย ทั้งน้ีปราสาทแห่งน้ีหมดความสาํคญัในเวลาไม่นาน เพียงเพราะอาณาเบตเมืองท่ีขยายโดยรอบอย่างรวดเร็ว 
และภายหลงัถูกผลดัเปล่ียนวตัถุประสงคใ์ชง้านหลายคร้ังหลายครา ทั้งเคยถูกปล่อยให้รกร้าง เป็นสถานท่ีกกัตุน
อาวุธ และทา้ยสุดเปล่ียนมาเป็นพิพิธภณัฑส์าํหรับเก็บวตัถุโบราณในท่ีสุด  

 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง เบรเมน (Bremen) (ระยะทาง 174 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อยูท่างตะวนัตก
เฉียงเหนือของเมืองฮนัโนเวอร์ โดยอยู่บนริมฝ่ังแม่นํ้ า Weser ใกล้ๆ  กบัทะเลเหนือ นับว่าเป็นเมืองท่าทางตอน
เหนือท่ีมีความเก่าเเก่เป็นอยา่งมาก เเละนบัว่าท่ีน่ีเป็นเมืองชายฝ่ังท่ีเก่าเเก่ท่ีสุดของเยอรมนัเลยทีเดียว นาํท่านเท่ียว
ชม เมืองเบรเมน (Bremen) อีกหน่ึงเมืองของประเทศเยอรมนีท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งคบัคัง่กว่า 2.4 ลา้นคน นาํ
ท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารสไตลเ์รเนซองส์ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1405-1410 ณ 
จตุัรัสใจกลางเมือง (Market Square)  พร้อมถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St Peter’s Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่
ความสูงกว่า 98 เมตร ท่ีมีประวติัความเป็นมากว่า 1,200 ปี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันสตัว ์4 ตวั (Sculpture of 4 
animals) ประกอบดว้ยลา สุนัข แมว และไก่ ซอ้นเรียงกนัในแนวตั้ง ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คใกลศ้าลาว่า
การเมือง ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปคู่ดว้ย  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Swissotel Bremen Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า ฮัมบูร์ก – ชเวริน – เบอร์ลนิ   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮมับูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเยอรมนี  หรือมีช่ืออย่างเป็นทางการ คือ นครอิสระและฮนัเซียติกแห่งฮมับูร์ก 
เป็นท่ีตั้งของท่าเรือฮมับูร์ก (Port of Hamburg) ท่าเรือสาํคญัและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหภาพยุโรป   
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michaelis Church) เป็นหน่ึงในโบสถนิ์กายโปรแตสแตนท์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดของโบสถคื์อ หอคอยทรงบาร็อคท่ีมี
ความสูงประมาณ 132 เมตร และยงัเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเสน้ขอบฟ้าเมืองฮมับูร์ก โบสถเ์ซนต์ไม
เคิล ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1647-1669 ปัจจุบันเป็นโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮัมบูร์ก แวะ
ถ่ายรูปกบัอาคารศาลากลางฮมับูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั
ของเมือง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆ กบัทะเลสาบ Binnenalster โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 
ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็นหน่ึงในอาคารท่ีเก็บรักษาไวอ้ย่าง
สมบูรณ์มากท่ีสุดของเมืองฮมับูร์ก  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองชเวริน (Schwerin) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) เป็นเมือง

ท่องเท่ียวท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบท่ีงดงามมาก โดยทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ชเวรินเนอร์ ซี หรือ ทะเลสาบ
ชเวริน (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร นาํท่านเขา้ชมความงดงาม
ของปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) หรือ ปราสาทร้อยยอด เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคาร
รัฐสภา (State parliament) โดยปราสาทนั้นตั้งอยูบ่นเกาะในทะเลสาบชเวริน ซ่ึงในศตวรรษท่ี 19 ปราสาทไดรั้บ
การบูรณะใหม่อีกคร้ังหน่ึง จากนั้นแวะถ่ายรูปกับวิหารชเวริน (Schwerin Cathedral) วิหารเก่าแก่ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับสงครามครูเสด ตัวอาคารถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1260- 1416 ในสไตล์บริค - โกธิค                            
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(Brick Gothic style) ปัจจุบนัเป็นหน่ึงวิหารท่ีมีผูจ้าริกแสวงบุญมาเยือนเป็นจาํนวนมาก ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ 
หอคอยสูง 117.5 เมตร ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1889-1893  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Schwerin Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่หก เบอร์ลนิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin)  (ระยะทาง 212 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซ่ึงตั้งอยู่บนแม่นํ้ า
สปรี (Spree River) และแม่นํ้ าฮาเฟล (Havel River) ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเยอรมนี หอ้มลอ้มดว้ยรัฐบราน
เดนบวร์ก ในสมยัก่อน เบอร์ลิน เคยเป็นส่วนหน่ึงของรัฐบรานเดนบวร์กก่อนจะแยกการปกครองออกเป็นนครรัฐ
ต่างหากรัฐหน่ึง   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) อดีตประตูเมืองและเป็นสัญลกัษณ์ของกรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประตูตั้งอยูร่ะหว่าง Pariser Platz และ จตุรัส 18 มีนาคม (Platz des 18. Marz) และเป็น
ประตูท่ีเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวจากทั้งหมดหลายแห่งท่ีเขา้เบอร์ลิน ห่างประตูออกไปทางเหนือหน่ึงบล็อก เป็น
ท่ีตั้งของตึก Reichtag ประตูบรานเดนบวร์ก เป็นประตูเมืองเก่าแก่ ไดรั้บการก่อสร้างระหว่าง ค.ศ.1788 ถึง ค.ศ. 
1791 ตามศิลปะแบบโรมนั โดยฝีมือของ C.G.Langhans เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของประเทศ
เยอรมนี  ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาเยอรมนั (Bundestag) เป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีมีความโดดเด่นมาก โดยเฉพาะโดม
แกว้ขนาดใหญ่ท่ีถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของอาคารรัฐสภาแห่งน้ี ออกแบบก่อสร้างโดย Wallot ระหว่างปี 
ค.ศ. 1884 - 1894 ใชเ้ป็นท่ีประชุมรัฐสภาของประเทศเยอรมนี เรียกว่า Sitz des Deutschen Bundestages ถือเป็น
อาคารท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศเยอรมนั  นาํท่านถ่ายรูปกบั Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกตเพื่อระลึกถึง
ชาวยวิ  หรือเป็นท่ีรู้จกัว่าเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวยิวท่ีถูกฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ในยุโรป  มีการออกแบบซ่ึง
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เป็นเอกลกัษณ์ ดีไซน์โดยสถาปนิกชาวนิวยอร์ก Peter Eisenmann รูปแบบของอนุสรณ์แห่งน้ีจะเป็นแท่นถ่านหิน
คอนกรีตบลอ็กรูปทรงส่ีเหล่ียมกว่า 2,711 แท่น  วางเรียงกนัในพ้ืนท่ีกว่า 4.7 เอเคอร์ มีขนาดความสูงตั้งแต่ 8 น้ิว 
ไปถึง 15 ฟุต  นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารเบอร์ลิน (Berlin Cathedral) มหาวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเบอร์ลิน โดยมหาวิหารถูกสร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส์ มหา
วิหารเป็นท่ีทาํพิธีการเจิมนํ้ ามนต ์เขา้พิธีอภิเษกสมรส และใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของสมาชิกในราชวงศ ์ซ่ึงบริเวณ
ชั้นใตดิ้นของมหาวิหารแห่งน้ี มีหลุมฝังศพของราชวงศโ์ฮเฮ่นซอลเลิร์นอีกดว้ย  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั NH Berlin City West Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่เจด็ เบอร์ลนิ – เดรสเดิน – เคมนิทซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดิน (Dresden) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เดรสเดินมี
ประวติัอนัยาวนานตั้งแต่สมยักลางศตวรรษท่ี11 เม่ือมีการตั้งศูนยมิ์ชชัน่นารีข้ึนโดยพระ และเปล่ียนมาเป็น
ศูนยก์ลางของศิลปะและความรู้ของแควน้แซกโซน่ี นําท่านเข้าชมพระราชวงัสวิงเกอร์ (Zwinger Palace)                
อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคท่ีงดงาม  ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารทั้งส่ีดา้น ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ.1709 -1732 
ส่ิงก่อสร้างทางประวติั ศาสตร์ช้ินน้ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งผลงานทางสถาปัตยกรรมในยุคบาโรค และอาํนาจการ
ปกครองของกษตัริยใ์นยคุนั้น แสดงถึงความแข็งแกร่งของ กษตัริยแ์ห่งเซกเซนท่ีมีฉายาว่าเจา้แห่งความเขม้แข็ง 
Konig August Starken แมแ้ต่ประตูทางเขา้ยงัปกคลุมไปดว้ยทอง ส่องประกายความ เจริญรุ่งเรืองของเมืองแห่งน้ี  
นาํท่านชมเมืองเดรสเดิน ฉายา "กรุงฟลอเรนซแ์ห่งแม่นํ้ าเอลเบ”้ ท่ีชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตท่ีน่ีคือเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดในเยอรมนี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทาํลายในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2   นาํท่านชมบริเวณ "ศาลาว่าการ" และ โบสถค์รูช (Kreuzkirche) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมือง สร้างข้ึนใน
สมยัศตวรรษท่ี 13 เช่ือกนัว่ามีช้ินส่วนของไมก้างเขนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชต้รึงพระคริสตส์ถิตอยู ่ณ ท่ีน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดถ่้ายรูปบริเวณลานหนา้พระราชวงัซวิงเกอร์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเคมนิทซ ์(Chemnitz) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เป็นเมืองใหญ่
อนัดบัสามในสหพนัธรัฐแซกโซนี รองจากไลพซิ์จ และเดรสเดิน ช่ือเมืองตั้งตามแม่นํ้ าท่ีไหลผ่านเมือง โดยคาํว่า 
เคมนิทซ ์เป็นภาษาซอร์เบีย (Sorbian) แปลว่า ลาํธารท่ีเต็มไปดว้ยกอ้นหิน นาํท่านเท่ียวชมความน่ารักของเมือง
เคมนิทซ์ เร่ิมจากจัตุรัสใจกลางเมือง นําท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรียค์าร์ลมาร์ซ (Karl-Marx Monument)                      
โรงโอเปร่าเฮาส์ ซ่ึงมีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณท่ีสมบูรณ์ให้ไดช้ม ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเพลาเอิน 
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(Plauen) เป็นเมืองในรัฐแซกโซนี ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวนัออก-ตอนกลางของประเทศ เมืองตั้งอยู่ใกล้
ชายแดนรัฐบาวาเรีย และสาธารณรัฐเช็ก บนฝ่ังแม่นํ้ าไวส์เซอเอลสเตอร์ เมืองน้ีตกเป็นของแซกโซนีใน ค .ศ. 
1466 โดยมีเป็นศูนยก์ลางการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Best Western Hotel Am Strasberger Tor**** หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

วนัที่แปด      เพลาเอนิ - ไบรอยท์ – บัมแบร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินชม เมืองเพลาเอิน (Plauen) เร่ิมตน้จากศาลาว่าการเมือง (Rathaus) บริเวณใจกลางเมือง และนาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบั สะพานหินสนัติภาพ (Peace Bridge) สะพานหินโบราณความยาวกว่า 90 เมตร อายกุว่า 100 ปี นบัเป็น
สะพานหินทรงโคง้ (Stone Arch Bridge) ท่ีมีความยาวท่ีสุดในทวีปยโุรป จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั สะพานเอลส์เธอร์ 
(Alta Elsterbruclke) อีกหน่ึงสะพานหิยโบราณท่ีมคีวามเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี จากนั้น      
นาํท่านเดินทางสู่เมืองไบรอยท ์Bayreuth (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อน Hermitage (Hermitage Bayreuth) พระราชวงัท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองซ่ึงสร้าง
ข้ึนโดยประสงค์ของขุนนางยศมากราฟ นาม จอร์จ วิลเฮม เม่ือปี ค.ศ.1715 ซ่ึงเดิมที พระราชวงัแห่งน้ีไม่ได้มี
ขนาดใหญ่เท่าน้ี แต่ถูกแต่งเติมภายหลงัเม่ือยคุผลดัเปล่ียนรัฐบาลมาบริหารโดยมากราฟ ฟริดริช แทน ซ่ึงภายนอก
ลอ้มรอบดว้ยสวนสวยงามสไตลบ์าโรคท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นสวนท่ีมีรูปแบบเฉพาะแห่งเดียวในประเทศเยอรมนี อิสระ
ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัใหม่ (New Palace of Bayreuth)  ซ่ึงสร้างข้ึน
ทดแทนพระราชวงัเดิมท่ีถูกเผาไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1735 ถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของมากราฟ ฟิดริช ถูกออกแบบการ
สร้างโดยสถาปนิคนาม โจเซฟ ฌอง ปิแอร์ ตามแบบฉบบัสถาปัตกรรมสไตลเ์ยอรมนั ซ่ึงภายหลงัถูกเรียกช่ือว่า 
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“ไบรอยท์ รอคโคโค” ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองบมัแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐ บาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ท่ีตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยงัเป็นรัฐท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี องค์กรยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน
ใหเ้มืองบมัแบร์กเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
นิยมมากเป็นอนัดับต้นๆของประเทศเยอรมนี  เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนยร์วมทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัที่เก้า บัมแบร์ก – นูเรมเบิร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านชม อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชข้า้มแม่นํ้ าเร็กนิทซ ์

(Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารบมัแบร์ก หรือช่ืออย่าง
เป็นทางการว่ามหาวิหารบมัแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ  (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg)                       
มีความสาํคญัเป็นท่ีตั้งของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่งบมัแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจกัรพรรดิเฮนรีท่ี 2 (Henry II) ซ่ึงแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1012                
ไดเ้วลานาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองนูเรมเบิร์ก  (Nuremberg) เมืองใหญ่ลาํดบัท่ีสองแห่งแควน้บาวาเรีย ซ่ึงยงัคงเสน่ห์ของเขต
เมืองเก่าไวเ้ป็นอยา่งดี สงัเกตไดจ้ากบา้นไมโ้บราณตั้งแต่สมยัยคุกลางท่ียงัคงสภาพและทาสีสันงดงามไวส้าํหรับ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเป็นอยา่งดี นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนต์ลอเรนซ์ (St.Lorenz Church) โบสถ์
เก่าแก่ประจาํเมืองสไตลโ์กธิค ซ่ึงถูกทาํลายอยา่งหนกัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ก่อนท่ีชาวเมืองจะร่วมในกนั
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บูรณะข้ึนมาใหม่ ใหค้วามสมบูรณ์เหมือนเดิม จากนั้นถ่ายรูปกบัปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) หน่ึงใน
ป้อมปราการยคุกลางท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป ข้ึนช่ือดา้นความแข็งแกร่งและการวางผงักาํแพงสร้าง
ลอ้มรอบตวัปราสาทในสมยัยคุการปกครองโดยจกัรวรรดิโรมนั  

 

 
 

15.30 น. นาํท่านสู่สนามบินนูเรมเบิร์ก เพื่อเชคอิน และทาํ Tax Refund 
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1506 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
22.15 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วนัที่สิบ  กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อนัซีน แกรนด์เยอรมนั 
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 4-13 พ.ค. 2562 / 18-27 พ.ค. 2562/ 21-30 มิ.ย. 2562/ 13-22 ก.ค. 

      10-19 ส.ค. 2562/ 22-31 ต.ค. 2562 
อตัราค่าบริการ  (บาท) เม.ย. – ต.ค. 2561 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 9,000 
เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 67,900 
เด็กอายตุ ํ่ากว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 29,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-FRA//NUE-BKK โดย TK 20,000 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) ไม่รวมค่าวซ่ีา 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
                     ศเยอรมนี (ประมาณ 2,500 บาท) 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถรวม 36 ยโูร คิดเป็นเงิน 1,330 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซ ์
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผีู้เดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 
 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ 
 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ต ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมกีารเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมขีนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

ว่า บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อนัซีน แกรนด์เยอรมัน 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้นและทิปต่างๆ)  

ราคาทัวร์ 69,900 บาท  4-13 พ.ค. 2562     18-27 พ.ค. 2562  21-30 มิ.ย. 2562 
13-22 ก.ค. 2562    10-19 ส.ค. 2562  22-31 ต.ค. 2562 

 
 

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการทาํวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้  

 
(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผูส้าํรองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์............................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์..................... ............................................ 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     


