AH-TG-10D-GERMAN

10 วัน อันซีน แกรนด์ เยอรมัน

โปรโมชั่นพิเศษสุ ดๆๆๆๆ... โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส

เริ่มต้ น.. 69,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่ างๆ)
แฟร้ งค์ เฟิ ร์ ต – คาสเซิล – เทรนด์ ดีบวร์ ค - เบราน์ ชไวก์ - เบรเมน - ฮัมบูร์ก
ชเวริ น - เบอร์ ลิน - เดรสเดิน – เคมนิทซ์ - เพลาเอิน - ไบรอยท์ – บัมแบร์ ก – 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 วัน อันซีน แกรนด์ เยอรมัน

วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่ นั่ง และสายการบิ นฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

22.40 น.
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วันที่สอง

แฟร้ งค์เฟิ ร์ ต – คาสเซิล

05.00 น.

10.10 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิ น TK1587 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต (FRA) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
บริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.15 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเซิล (Kassel) (ระยะทาง 197 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ทางตอน
เหนือของแคว้นเฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยู่บนแม่น้ าํ Fulda เป็ นเมืองหลวงของแคว้นคาสเซิล นําท่าน
เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซึ่งตั้งอยู่ใน Bergpark Wilhelmshohe อันได้รับการยกย่องให้
เป็ นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013 ซึ่งภายในบริ เวณโดยรอบ Bergpark เป็ นที่ต้งั ของปราสาท
โบราณที่ยงั คงได้รับการอนุ รักษ์และเก็บรั กษาในสภาพดี นําท่ านเข้าชมความสวยงามของปราสาทวิลเฮมชอร์
(Schloss Wilhelmshohe) ซึ่งเป็ นปราสาทแบบนีโอคลาสสิ ค สร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 และเป็ นปราสาทฤดูร้อน
ของจักรพรรดิไกเซอร์ วิลเลียม ในระหว่างปี 1888 – 1918 อีกด้วย สมควรแก่เวลานําท่านเดินเล่นในเมืองคาสเซิล
ซึ่งเป็ นเมืองสวยงามอีกแห่งของเยอรมนี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

07.55 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Wyndham Garden Kassel **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่สาม

คาสเซิล - เทรนด์ ดีบวร์ ค - เบราน์ ชไวก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทรนด์ดีบวร์ ค (Trendelburg) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ) นําท่านชม
ปราสาทราพันเซล (Rapunzelturm) หอคอยสู งประมาณ 40 เดินทาง 3.45 เมตร ปราสาทซึ่งมีประวัติศาสตร์ ของ
เมืองเทรนด์ดีบวร์ค ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 สิ่งที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์เรื อนจําท้องถิ่นและบันไดที่มี 133 ขั้น ได้เวลา
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกิร์ทธิงเก้น (Gottingen) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่มี
ชื่อเสียงในเรื่ องของความเงียบสงบ ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบทําให้นกั วิทยาศาสตร์ และนักคณิ ตศาสตร์ ช้ นั หนึ่ ง
ต่างพากันมาพํานักและทํางานในเมืองแห่งนี้ เมืองนี้จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้นสาวน้อยถือตะกร้าอุม้ ห่าน (Ganseliesel) ซึ่งตั้งอยูบ่ นนํ้าพุบริ เวณใจกลางตัวเมืองเกิร์
ทธิงเก้น ความเชื่อเกี่ยวกับรู ปปั้นนี้ดว้ ยว่า ถ้าใครสําเร็ จปริ ญญาเอกในเมืองนี้แล้ว จะต้องปี นขึ้นไปจูบสาวน้อยผูน้ ้ ี
จึงจะถือว่าจบครบถ้วนกระบวนความ จึงอาจกล่าวได้ว่าแกนเซลีเซลเป็ นเด็กหญิงที่มีผมู ้ าจุมพิตมากที่สุ ดในโลก
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความสวยงามและความน่ารักของเมืองเมืองเกิร์ทธิงเก้น นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเบราน์ชไวก์ (Braunschweig) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง) เป็ นเมือง
หนึ่ งในรัฐโลว์เออร์ แซกโซนี ประเทศเยอรมนี มี ฐานะเป็ นเมืองอิสระ (Kreisfreie Stadt) ตามการบริ หารเขต
ปกครองของเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ข องรัฐ ถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 2 ของรัฐโลว์เออร์ แซก
โซนีรองจากฮันโนเวอร์ เบราน์ชไวก์เป็ นเมืองศูนย์กลางด้านการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่สาํ คัญของประเทศ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั H+ Hotel Goslar / Vienna House Easy Braunschweig**** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สี่

เบราน์ ชไวก์ - เบรเมน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป (Dankwarderode Castle) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1160 โดยประสงค์ของดยุคเฮน
รี่ เดอะไลอออน เพื่อใช้เป็ นราชวังหลวง โดยใช้เวลาเพียง 15 ปี เท่านั้นในการก่อสร้าง และเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1175 นอกจากนี้ยงั มีประสงค์ให้สร้างโบสถ์เบราน์ชไวก์ (Bruaunschweig Cathedral) ไว้ในบริ เวณใกล้เคียง
ด้วย ทั้งนี้ปราสาทแห่งนี้หมดความสําคัญในเวลาไม่นาน เพียงเพราะอาณาเบตเมืองที่ขยายโดยรอบอย่างรวดเร็ ว
และภายหลังถูกผลัดเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้งานหลายครั้งหลายครา ทั้งเคยถูกปล่อยให้รกร้าง เป็ นสถานที่กกั ตุน
อาวุธ และท้ายสุดเปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับเก็บวัตถุโบราณในที่สุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมือง เบรเมน (Bremen) (ระยะทาง 174 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของเมืองฮันโนเวอร์ โดยอยู่บนริ มฝั่งแม่น้ าํ Weser ใกล้ๆ กับทะเลเหนื อ นับว่าเป็ นเมืองท่าทางตอน
เหนือที่มีความเก่าเเก่เป็ นอย่างมาก เเละนับว่าที่นี่เป็ นเมืองชายฝั่งที่เก่าเเก่ที่สุดของเยอรมันเลยทีเดียว นําท่านเที่ยว
ชม เมืองเบรเมน (Bremen) อีกหนึ่งเมืองของประเทศเยอรมนีที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างคับคัง่ กว่า 2.4 ล้านคน นํา
ท่านแวะถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารสไตล์เรเนซองส์ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1405-1410 ณ
จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) พร้อมถ่ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St Peter’s Cathedral) โบสถ์เก่าแก่
ความสูงกว่า 98 เมตร ที่มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,200 ปี นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้นสัตว์ 4 ตัว (Sculpture of 4
animals) ประกอบด้ว ยลา สุ นัข แมว และไก่ ซ้อนเรี ยงกัน ในแนวตั้ง ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ คใกล้ศาลาว่า
การเมือง ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปคู่ดว้ ย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Swissotel Bremen Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า

ฮัมบูร์ก – ชเวริน – เบอร์ ลนิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็ นเมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเยอรมนี หรื อมีชื่ออย่างเป็ นทางการ คือ นครอิสระและฮันเซียติกแห่ งฮัมบูร์ก
เป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อฮัมบูร์ก (Port of Hamburg) ท่าเรื อสําคัญและมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของสหภาพยุโรป
นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michaelis Church) เป็ นหนึ่ งในโบสถ์นิ กายโปรแตสแตนท์ที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยสิ่ งที่โดดเด่นมากที่สุดของโบสถ์คือ หอคอยทรงบาร็ อคที่มี
ความสูงประมาณ 132 เมตร และยังเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเส้นขอบฟ้าเมืองฮัมบูร์ก โบสถ์เซนต์ไม
เคิ ล ถูกสร้ างขึ้น ในช่ ว งระหว่างปี ค.ศ. 1647-1669 ปั จ จุบัน เป็ นโบสถ์ที่มีข นาดใหญ่ ที่สุด ในเมืองฮัมบูร์ก แวะ
ถ่ายรู ปกับอาคารศาลากลางฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงและเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวหลัก
ของเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆกับทะเลสาบ Binnenalster โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี
ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโ อ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็ นหนึ่ งในอาคารที่เก็บรั กษาไว้อย่าง
สมบูรณ์มากที่สุดของเมืองฮัมบูร์ก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชเวริ น (Schwerin) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบที่งดงามมาก โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือ ชเวริ นเนอร์ ซี หรื อ ทะเลสาบ
ชเวริ น (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร นําท่านเข้าชมความงดงาม
ของปราสาทชเวริ น (Schwerin Castle) หรื อ ปราสาทร้อยยอด เป็ นปราสาทเก่าแก่ที่ปัจ จุบนั ถูก ใช้เป็ นอาคาร
รัฐสภา (State parliament) โดยปราสาทนั้นตั้งอยูบ่ นเกาะในทะเลสาบชเวริ น ซึ่งในศตวรรษที่ 19 ปราสาทได้รับ
การบู ร ณะใหม่อีก ครั้งหนึ่ ง จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับวิหารชเวริ น (Schwerin Cathedral) วิหารเก่ าแก่ที่ มีความ
เกี่ ย วข้อ งกับ สงครามครู เสด ตัว อาคารถู ก สร้ า งขึ้ นในช่ ว งระหว่ า งปี 1260- 1416 ในสไตล์บ ริ ค - โกธิ ค

AH-TG-10D-GERMAN
(Brick Gothic style) ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งวิหารที่มีผจู ้ าริ กแสวงบุญมาเยือนเป็ นจํานวนมาก สิ่ งที่โดดเด่นที่สุด คือ
หอคอยสูง 117.5 เมตร ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1889-1893
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NH Schwerin Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

เบอร์ ลนิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทาง 212 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ าํ
สปรี (Spree River) และแม่น้ าํ ฮาเฟล (Havel River) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี ห้อมล้อมด้วยรัฐบราน
เดนบวร์ก ในสมัยก่อน เบอร์ลิน เคยเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐบรานเดนบวร์กก่อนจะแยกการปกครองออกเป็ นนครรัฐ
ต่างหากรัฐหนึ่ ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับประตูบรานเดนบวร์ ก (Brandenburger Tor) อดีตประตูเมืองและเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ ง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประตูต้งั อยูร่ ะหว่าง Pariser Platz และ จตุรัส 18 มีนาคม (Platz des 18. Marz) และเป็ น
ประตูที่เหลืออยูเ่ พียงแห่ งเดียวจากทั้งหมดหลายแห่ งที่เข้าเบอร์ ลิน ห่ างประตูออกไปทางเหนื อหนึ่ งบล็อก เป็ น
ที่ต้งั ของตึก Reichtag ประตูบรานเดนบวร์ก เป็ นประตูเมืองเก่าแก่ ได้รับการก่อสร้างระหว่าง ค.ศ.1788 ถึง ค.ศ.
1791 ตามศิลปะแบบโรมัน โดยฝี มือของ C.G.Langhans เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความเป็ นเอกภาพของประเทศ
เยอรมนี ถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) เป็ นอีกหนึ่ งอาคารที่มีความโดดเด่นมาก โดยเฉพาะโดม
แก้วขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของอาคารรัฐสภาแห่ งนี้ ออกแบบก่อสร้างโดย Wallot ระหว่างปี
ค.ศ. 1884 - 1894 ใช้เป็ นที่ประชุมรัฐสภาของประเทศเยอรมนี เรี ยกว่า Sitz des Deutschen Bundestages ถือเป็ น
อาคารที่สาํ คัญที่สุดของประเทศเยอรมัน นําท่านถ่ายรู ปกับ Holocaust Memorial อนุ สรณ์เขาวงกตเพื่อระลึกถึง
ชาวยิว หรื อเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่ถู กฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรป มีการออกแบบซึ่ง
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เป็ นเอกลักษณ์ ดีไซน์โดยสถาปนิกชาวนิวยอร์ก Peter Eisenmann รู ปแบบของอนุสรณ์แห่งนี้จะเป็ นแท่นถ่านหิ น
คอนกรี ตบล็อกรู ปทรงสี่เหลี่ยมกว่า 2,711 แท่น วางเรี ยงกันในพื้นที่กว่า 4.7 เอเคอร์ มีขนาดความสู งตั้งแต่ 8 นิ้ ว
ไปถึง 15 ฟุต นําท่านแวะถ่ายรู ปกับมหาวิหารเบอร์ ลิน (Berlin Cathedral) มหาวิหารนิ กายโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่
ที่สุดในเบอร์ ลิน โดยมหาวิหารถูกสร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรู ปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ มหา
วิหารเป็ นที่ทาํ พิธีการเจิมนํ้ามนต์ เข้าพิธีอภิเษกสมรส และใช้เป็ นสถานที่ฝังศพของสมาชิกในราชวงศ์ ซึ่งบริ เวณ
ชั้นใต้ดินของมหาวิหารแห่งนี้ มีหลุมฝังศพของราชวงศ์โฮเฮ่นซอลเลิร์นอีกด้วย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NH Berlin City West Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เบอร์ ลนิ – เดรสเดิน – เคมนิทซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดิน (Dresden) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เดรสเดินมี
ประวัติ อนั ยาวนานตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 เมื่อมีการตั้งศูน ย์มิชชัน่ นารี ข้ ึ นโดยพระ และเปลี่ย นมาเป็ น
ศูน ย์ก ลางของศิลปะและความรู ้ ข องแคว้น แซกโซนี่ นําท่ านเข้า ชมพระราชวังสวิ งเกอร์ (Zwinger Palace)
อาคารรู ปทรงศิลปะแบบบาร็ อคที่งดงาม ล้อมรอบไปด้วยอาคารทั้งสี่ ดา้ น ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ.1709 -1732
สิ่งก่อสร้างทางประวัติ ศาสตร์ชิ้นนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงผลงานทางสถาปั ตยกรรมในยุคบาโรค และอํานาจการ
ปกครองของกษัตริ ยใ์ นยุคนั้น แสดงถึงความแข็งแกร่ งของ กษัตริ ยแ์ ห่ งเซกเซนที่มีฉายาว่าเจ้าแห่ งความเข้มแข็ง
Konig August Starken แม้แต่ประตูทางเข้ายังปกคลุมไปด้วยทอง ส่องประกายความ เจริ ญรุ่ งเรื องของเมืองแห่ งนี้
นําท่านชมเมืองเดรสเดิน ฉายา "กรุ งฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ าํ เอลเบ้” ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวย
ที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบนั ได้รับการบูรณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทําลายในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นําท่านชมบริ เวณ "ศาลาว่าการ" และ โบสถ์ครู ช (Kreuzkirche) โบสถ์เก่ าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 13 เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตรึ งพระคริ สต์สถิตอยู่ ณ ที่น้ ี จากนั้นอิสระให้
ท่านได้ถ่ายรู ปบริ เวณลานหน้าพระราชวังซวิงเกอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเคมนิทซ์ (Chemnitz) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เป็ นเมืองใหญ่
อันดับสามในสหพันธรัฐแซกโซนี รองจากไลพ์ซิจ และเดรสเดิน ชื่อเมืองตั้งตามแม่น้ าํ ที่ไหลผ่านเมือง โดยคําว่า
เคมนิทซ์ เป็ นภาษาซอร์เบีย (Sorbian) แปลว่า ลําธารที่เต็มไปด้วยก้อนหิ น นําท่านเที่ยวชมความน่ ารักของเมือง
เคมนิ ท ซ์ เริ่ ม จากจัตุ รัสใจกลางเมือง นําท่ านแวะถ่า ยรู ปกับ อนุ สาวรี ยค์ าร์ ลมาร์ ซ (Karl-Marx Monument)
โรงโอเปร่ าเฮาส์ ซึ่ งมีอาคารสถาปั ตยกรรมโบราณที่สมบูรณ์ให้ได้ชม ได้เวลานําท่านเดิน ทางสู่ เมืองเพลาเอิน
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(Plauen) เป็ นเมืองในรัฐแซกโซนี ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันออก-ตอนกลางของประเทศ เมืองตั้งอยู่ใกล้
ชายแดนรัฐบาวาเรี ย และสาธารณรัฐเช็ก บนฝั่งแม่น้ าํ ไวส์เซอเอลสเตอร์ เมืองนี้ ต กเป็ นของแซกโซนี ใน ค .ศ.
1466 โดยมีเป็ นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Best Western Hotel Am Strasberger Tor**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปด เพลาเอิน - ไบรอยท์ – บัมแบร์ ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินชม เมืองเพลาเอิน (Plauen) เริ่ มต้นจากศาลาว่าการเมือง (Rathaus) บริ เวณใจกลางเมือง และนําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ สะพานหินสันติภาพ (Peace Bridge) สะพานหินโบราณความยาวกว่า 90 เมตร อายุกว่า 100 ปี นับเป็ น
สะพานหินทรงโค้ง (Stone Arch Bridge) ที่มีความยาวที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นแวะถ่ายรู ปกับ สะพานเอลส์เธอร์
(Alta Elsterbruclke) อีกหนึ่งสะพานหิยโบราณที่มคี วามเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไบรอยท์ Bayreuth (ระยะทาง 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อน Hermitage (Hermitage Bayreuth) พระราชวังที่ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากตัวเมืองซึ่งสร้าง
ขึ้นโดยประสงค์ของขุนนางยศมากราฟ นาม จอร์ จ วิลเฮม เมื่อปี ค.ศ.1715 ซึ่งเดิมที พระราชวังแห่ งนี้ ไม่ได้มี
ขนาดใหญ่เท่านี้ แต่ถูกแต่งเติมภายหลังเมื่อยุคผลัดเปลี่ยนรัฐบาลมาบริ หารโดยมากราฟ ฟริ ดริ ช แทน ซึ่งภายนอก
ล้อมรอบด้วยสวนสวยงามสไตล์บาโรคที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นสวนที่มีรูปแบบเฉพาะแห่ งเดียวในประเทศเยอรมนี อิสระ
ให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังใหม่ (New Palace of Bayreuth) ซึ่งสร้างขึ้น
ทดแทนพระราชวังเดิมที่ถูกเผาไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1735 ถูกใช้เป็ นที่ประทับของมากราฟ ฟิ ดริ ช ถูกออกแบบการ
สร้างโดยสถาปนิคนาม โจเซฟ ฌอง ปิ แอร์ ตามแบบฉบับสถาปั ตกรรมสไตล์เยอรมัน ซึ่งภายหลังถูกเรี ยกชื่อว่า
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“ไบรอยท์ รอคโคโค” ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองบัมแบร์ ก (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐ บาวาเรี ย (Bavaria) หรื อ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ที่ต้ งั อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็ นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี องค์กรยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียน
ให้เมืองบัมแบร์ กเป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองนี้ ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิ ยมมากเป็ นอัน ดับต้น ๆของประเทศเยอรมนี เนื่ องจากพื้น ที่ส่ว นใหญ่ ข องเมืองนั้น ถือว่าเป็ นศูน ย์รวมทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้า

บัมแบร์ ก – นูเรมเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชม อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ขา้ มแม่น้ าํ เร็ กนิ ทซ์
(Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ มหาวิหารบัมแบร์ ก หรื อชื่ออย่าง
เป็ นทางการว่า มหาวิหารบัมแบร์ กเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์จ อร์ จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg)
มีความสําคัญเป็ นที่ต้งั ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างด้วยสถาปั ตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ สร้างครั้ งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรี ที่ 2 (Henry II) ซึ่งแล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1012
ได้เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองนู เรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองใหญ่ลาํ ดับที่สองแห่ งแคว้นบาวาเรี ย ซึ่งยังคงเสน่ ห์ของเขต
เมืองเก่าไว้เป็ นอย่างดี สังเกตได้จากบ้านไม้โบราณตั้งแต่สมัยยุคกลางที่ยงั คงสภาพและทาสี สันงดงามไว้สาํ หรับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็ นอย่างดี นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (St.Lorenz Church) โบสถ์
เก่าแก่ประจําเมืองสไตล์โกธิค ซึ่งถูกทําลายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่ชาวเมืองจะร่ วมในกัน
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บูรณะขึ้นมาใหม่ ให้ความสมบูรณ์เหมือนเดิม จากนั้นถ่ายรู ปกับปราสาทนู เรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) หนึ่ งใน
ป้อมปราการยุคกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ งหนึ่งในยุโรป ขึ้นชื่อด้านความแข็งแกร่ งและการวางผังกําแพงสร้าง
ล้อมรอบตัวปราสาทในสมัยยุคการปกครองโดยจักรวรรดิโรมัน

15.30 น.
18.30 น.
22.15 น.

นําท่านสู่สนามบินนูเรมเบิร์ก เพื่อเชคอิน และทํา Tax Refund
ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1506 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.00 น.
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10 วัน อันซีน แกรนด์ เยอรมัน
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
อัตราค่าบริ การ (บาท)
เม.ย. – ต.ค. 2561
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
69,900
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
9,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
67,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )
29,900
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
85,000 – 120,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่) BKK-FRA//NUE-BKK โดย TK
20,000
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน )
ไม่รวมค่าวีซ่า
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไ้ ม่รวมถึง

ศเยอรมนี (ประมาณ 2,500 บาท)
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถรวม 36 ยูโร คิดเป็ นเงิน 1,330 บาท ซึ่งจะเรี ยกเก็บจากอินวอยซ์
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง
กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภู มิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณีกระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพืน้ สีขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพื้นเป็ นสีเทา ใช้
ไม่ได้ ) ห้ ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
***ความสู งหน้ าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่ านั้น***
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา

AH-TG-10D-GERMAN
10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่ าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

10 วัน อันซีน แกรนด์ เยอรมัน
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่ างๆ)
ราคาทัวร์ 69,900 บาท

ลาดับที่

4-13 พ.ค. 2562
13-22 ก.ค. 2562

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

18-27 พ.ค. 2562
10-19 ส.ค. 2562
ห้ องพัก
(SGL/TWN/TRP)

21-30 มิ.ย. 2562
22-31 ต.ค. 2562
สะสมไมล์

อาหาร

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่อผูส้ าํ รองที่นงั่ ............................................................... เอเย่นต์.............................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์..................................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................
*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่อเจ้าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

