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10 วนั อนัซีนเยอรมัน ยูเนสโกรูท 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดับอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

 

 
มีนาคม – เมษายน 2563 

เร่ิมต้น 79,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทปิทุกอย่างแล้ว)  

แฟรงก์เฟิร์ต – บัคคารัค – รูดเดสไฮล์ม อมั ไรน์ – เวือร์ทเทม อมั เมนน์ – คาสเซล – เควดลนิบวร์ก – ไลพ์ซิก 
ไบรอยท์ – บัมแบร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเคลบูค – บาด วมิเฟน – อูล์ม – มดิเทนวอลด์ – เบิร์ช

เทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – เหมืองเกลือ – มวินิก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 12-21 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : 9 – 18 เม.ย. 2563 
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10 วนั อนัซีนเยอรมนั ยูเนสโกรูท 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
 

20.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.40 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 920 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

11.35 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และ

อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน  

วนัทีส่อง  แฟรงก์เฟิร์ต – บัคคารัค – รูดเดสไฮล์ม อมั ไรน์ – เวือร์ทเทม อมั เมนน์ 
 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบคัคารัค (Bacharach) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงใน

หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดริมแม่น ้ า Rhine ลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงเมือง อาคารยุคคร่ึงหลงัของ Bacharach มีลกัษณะเป็น
ไมป้ระดบัท่ีเน้นการตกแต่งด้วยกระถางดอกไม ้ดูโรแมนติกและวินเทจเป็นอย่างมาก น าท่านเท่ียวชมเมืองบคั
คารัค เพื่อสัมผสักบักล่ินอายของสถาปัตยกรรมยุคโบราณ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ (St. Peter 
Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง จากนั้นน าท่านสู่ลานชมวิวแห่งป้อมปราสาท Burg Stahleck สร้างข้ึนโดย 
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อาร์คบิชอบ ของโคโลจญ์ในศตวรรษท่ี 12 เป็นป้อมปราสาทโบราณท่ีสามารถมองเห็นวิวโคง้น ้ าของแม่น ้ าไรน์ 
และเมืองบคัคารัค ไดใ้นมุมสูง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและวิวแม่น ้ าไรน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี เมืองบคัคารัค
ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในเขตลุ่มน ้ าไรน์ และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก
(UNESCO) อีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม ์เป็นเมือง เก่าแก่ท่ีมีประวติัการอยูอ่าศยัมานาน
กวา่ 2 พนัปี มีช่ือเสียงดา้นการผลิตไวน์ชั้นดี มีโบสถ์และอาคารบา้นเรือนเก่าแก่และ มีภูมิทศัน์ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ท่ี
สวยงามมีเสน่ห์ ท าใหเ้ป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก น าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทบรอมเซ่อ (Bromser 
Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และเป็นท่ีพ  านกัอาศยัมาจนถึงปี 1937 กระทัง่ในปี ค.ศ. 1941 เทศบาล
เมืองรูเดสไฮมจึ์งซ้ือมาและไดจ้ดัท าเป็น พิพิธภณัฑ์ไวน์ของเมืองน้ี (Rheingau Wine Museum) จากนั้นน าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัปราสาทบูเซ่นเบิร์ก (Boosenburg Castle) ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยั ศตวรรษท่ี 9 ความสูงถึง 38 เมตร 
ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอพญา อินทรีย ์ (Eagle Tower) ซ่ึง เกอเต ้กวีเอกของเยอรมนั ก็เคยมาพกั อาศยัอยู่
ช่วงท่ีมาเยอืนเมืองรูเดสไฮม ์อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความน่ารักของเมืองรูเดสไฮมต์ามอธัยาศยั 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวือร์ทเทม ฮมั เมนน์ (Wertheim am Main) เป็นเมืองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเยอรมนีใน
รัฐบาเดิน - เวือร์ทเทมแบร์ก ตั้งอยูบ่นจุดบรรจบของแม่น ้ า Tauber และ Main Wertheim เป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุด
ส าหรับปราสาทและสถาปัตยกรรมยุคในช่วงศตวรรษท่ี 12 ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา น าท่านเท่ียวชมเมืองยุคกลางของ
เยอรมนั จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทเวือร์ทเทม (Wertheim Castle) เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 
17 ตั้งอยูบ่นเนินเขา สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราสาทโบราณในอดีต น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโบราณ
ท่ียงัคงร่องรอยความแขง็แกร่งคร้ังอดีต  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Leonardo Frankfurt hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีส่าม คาสเซล – เควดลนิบวร์ก  – ไลพ์ซิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองคาสเซล (Kassel)  (ระยะทาง 197 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตอน

เหนือของแควน้เฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยูบ่นแม่น ้ า Fulda เป็นเมืองหลวงของแควน้คาสเซล น าท่าน
เขา้ชมปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงตั้งอยูใ่น Bergpark Wilhelmshohe อนัไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013  ซ่ึงภายในบริเวณโดยรอบ Bergpark เป็นท่ีตั้งของปราสาท
โบราณท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพดี น าท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาทวิลเฮมชอร์ 
(Schloss Wilhelmshohe) ซ่ึงเป็นปราสาทแบบนีโอคลาสสิค สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 18 และเป็นปราสาทฤดูร้อน
ของจกัรพรรดิไกเซอร์ วิลเลียม ในระหวา่งปี 1888 – 1918 อีกดว้ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินเล่นในเมืองคาสเซล 
ซ่ึงเป็นเมืองสวยงามอีกแห่งของเยอรมนี  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (ระยะทาง 184 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.) อีกเมือง
ท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูใ่นเขตซคัเซน-อนัฮลัท ์ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามในเร่ืองของความเก่าแก่
ของตวัเมืองเก่า ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมแบบโรมนั รวมไปถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของ
ตวัเมืองอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้เมืองเควนลินบวร์กยงัเป็นเมืองการคา้ท่ีมีความมัง่คัง่มาตั้งแต่ยุคกลางอีกดว้ย ต่อมา
ในปี 1994 เมืองเควดลินบวร์กไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกวฒันธรรมโลกโดยยูเนสโก ซ่ึงครอบคลุมบริเวณเขตเมือง
เก่า พระราชวงั โบสถ์ และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่านชมความงดงามของ อาคารศาลาว่าการเมือง ท่ีตั้งอยูใ่นเขต
จตุรัสกลางเมือง โดยตวัอาคารถูกสร้างข้ึนในแบบเรเนสซองส์ ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
เควดลินบวร์ก ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ปราสาท (Castle Museum) และโบสถ์วิทยาลยัแห่งเซนตแ์ซร์วาทิ
อุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ท่ีเป็นหน่ึงในผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดย
บริเวณใตถุ้นโบสถ์ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฝังศพของกษตัริย ์Heinrich I และพระชายาของพระองค ์นอกจากน้ี
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แลว้ภายในโบสถย์งัเป็นสถานท่ีส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์มบติั โบราณวตัถุอีกหลายช้ิน สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองไลพซิ์ก (Leipzig)     

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  NH Messe Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วนัทีส่ี่      ไลพ์ซิก – ไบรอยท์  – บัมแบร์ก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองไบรอยท ์Bayreuth (ระยะทาง 192 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) น าท่านเขา้ชม

พระราชวงัฤดูร้อน Hermitage (Hermitage Bayreuth) พระราชวงัท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองซ่ึงสร้างข้ึนโดย
ประสงคข์องขนุนางยศมากราฟ นาม จอร์จ วลิเฮม เม่ือปี ค.ศ.1715 ซ่ึงเดิมที พระราชวงัแห่งน้ีไม่ไดมี้ขนาดใหญ่
เท่าน้ี แต่ถูกแต่งเติมภายหลงัเม่ือยคุผลดัเปล่ียนรัฐบาลมาบริหารโดยมากราฟ ฟริดริช แทน ซ่ึงภายนอกลอ้มรอบ
ดว้ยสวนสวยงามสไตลบ์าโรคท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นสวนท่ีมีรูปแบบเฉพาะแห่งเดียวในประเทศเยอรมนี อิสระใหท้่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัใหม่ (New Palace of Bayreuth)  ซ่ึงสร้างข้ึนทดแทน
พระราชวงัเดิมท่ีถูกเผาไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1735 ถูกใชเ้ป็นท่ีประทบัของมากราฟ ฟิดริช ถูกออกแบบการสร้างโดย
สถาปนิคนาม โจเซฟ ฌอง ปิแอร์ ตามแบบฉบบัสถาปัตกรรมสไตลเ์ยอรมนั ซ่ึงภายหลงัถูกเรียกช่ือวา่ “ไบรอยท ์
รอคโคโค” 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมืองบมัแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของรัฐ บาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยงั
เป็นรัฐท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี องคก์รยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองบมัแบร์กเป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ
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ประเทศเยอรมนี เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นดา้น
สถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีได้รับการเก็บรักษาไวอ้ย่างดี น าท่านชม อดีตศาลากลางเก่า (Altes 
Rathaus) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชข้า้มแม่น ้ าเร็กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1386 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารบมัแบร์ก หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่มหาวิหารบมัแบร์กเซนตปี์
เตอร์และเซนตจ์อร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มีความส าคญัเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัร
บาทหลวงแห่งบมัแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 
โดยจกัรพรรดิเฮนรีท่ี 2 (Henry II) ซ่ึงแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1012 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Residenz Schloss Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัที่ห้า บัมแบร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเกลบูค– บาด วมิเฟน – อูล์ม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg Ob Der Tauber) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆในแควน้บาวาเรีย ท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกให้มา
เยือน ดว้ยช่ือเสียงในความคลาสสิคของตวัเมืองยุคกลางท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี สังเกตไดจ้ากอาคาร
บา้นเรือนมุงดว้ยหลงัคาสีแดงยงัคงสภาพความเป็นเมืองเก่าหรือ Old Town ไวอ้ยา่งไม่เส่ือมคลาย นอกจากน้ียงั
ถูกขนานนามวา่เป็นหน่ึงในสามเมืองของเส้นทางโรแมนติกในแควน้บาวาเรียเหนือ น าท่านชม จตุัรัสเล็ก หรือ 
(Little Square : Plönlein) ดว้ยรูปแบบการวางถนนและตวัอาคารก่อสร้างอย่างลงตวั ท าให้จตุรัสน้ีเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองดินเกลบูค (Dinkelsbuhl) ตั้งอยูใ่นรัฐบาวาเรีย  ทางตอน
ใตข้องประเทศ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งสีสันบนถนน Romantic Road ภายในเมืองรายลอ้มไปดว้ยบา้นเมืองหลาก
สีสัน และป้อมปราการท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่เมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ือง Weinmarkt หรือ Wine Market ตลาดคา้ขายไวน์ท่ี
อยูใ่จกลางเมือง น าท่านเท่ียวชมอีกหน่ึงเมืองสวยแห่งเส้นทางโรแมนติกโร้ดของเยอรมนี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบาด วิมเฟน (Bad Wimpfen) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมืองน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเนคคาร์ ( River Neckar) ปัจจุบนัเมืองบาด วิมเฟนไดก้ลายเป็นศูนยร์วมของ
สถาบนัสปาต่างๆ รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่วา่จะเป็น อาคาร
ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ หอคอย โรงแรม พิพิธภณัฑ์ รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างในแบบโบราณ ซ่ึง
ปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของเมืองโบราณแห่งน้ี ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองอูลม์ (Ulm) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเท่ียวชมเมืองอูล์ม 
(Ulm)  อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี อีกทั้ งยงัเป็นเมืองบ้านเกิด
ของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นกัฟิสิกส์ทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 น าท่านถ่ายรูป วิหารอูล์มเมอร์ มุนสเตอร์ (Ulm Munster) วิหารท่ีมีช่ือเสียงและถือวา่เป็น
โบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลกวดัไดว้า่มีความสูงถึง 161.53 เมตร น าท่านเขา้ชมวิหารอูล์มเมอร์ มุนสเตอร์ วิหารเก่าแก่ท่ี
ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 หรือราวๆปี 1377 และสร้างแลว้เสร็จเม่ือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ปี 1890 โดยวิหาร
นั้นตั้งอยู่นอกก าแพงเมือง จากนั้นน าท่านชมอนุสรณ์สถานอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein Memorial) 
อนุสรณ์สถานขนาดเล็กท่ีสร้างข้ึนในแบบอนุสาวรียแ์ละลานน ้ าพุ ถูกเพื่อเป็นเกียรติแด่อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ โดย
อนุสรณ์สถานตั้งอยูห่่างจากวิหารอูล์มเมอร์ มุนสเตอร์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 750 เมตร จากนั้นน าท่าน
ชมยา่นมาร์เก็ต สแควร์ (Market square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้องสมุดประชาชน (Public Library) อาคารศาลากลาง 
อาคารโบราณท่ีถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีสันสวยงามและเป็นท่ีตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ และตลาดของเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Leonardo Royal Hotel Ulm  **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่หก อูล์ม – มิดเทนวอลด์ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิดเทนวอล์ด (Mitten Wald) (ระยะทาง 113 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมืองท่ีตั้ งอยู่ในหุบเขาบาวาเรียนเอลป์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผสักบัทศันียภาพความสวยงามของ
เส้นทางโรแมนติกบาวาเรียนโร้ด น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นมิดเทนวอล์ด หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุด และมีอาคารก่อสร้าง
จากยคุกลาง หนา้ต่างกระจกสี ทั้งยงัมีดอกไมส้วยงามหลากหลายปลูกอยูริ่มทาง งดงามดว้ยวิวภูเขาและสายน ้ าท่ี
ไหลผา่นเมือง เมืองน้ีมีช่ือเสียงดา้นการท าไวโอลินมากกวา่ 300 ปี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัไวโอลินยกัษป์ระจ าเมือง 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามแบบจดัเตม็ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองรอทแทช เอเกน (Rottach 
Egern) (ระยะทาง 61 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีงดงามดว้ยเสน่ห์และความสวยงาม ตั้งอยูท่ี่ 
Upper Bavaria ใกลช้ายแดนออสเตรีย เมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีความงามของธรรมชาติ ป่าไม ้และ ทะเลสาบ ตดักบัสี
อาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามในแบบดั้งเดิม น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาวอลเบิร์ก (Wallberg) เพื่อชมทศันียภาพ
อนัสวยงามของเมืองริมทะเลสาบ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ (Bertesgarden) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 6 ของ
เส้นทางท่องเท่ียวของเยอรมนี ท่ีเรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของฐาน
บญัชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใตอี้กดว้ย น าท่านล่องเรือทะเลสาบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake) หรือท่ีมกัถูก
เรียกว่า ทะเลสาบกษตัริย์ เป็นทะเลสาบท่ีตั้ งอยู่ทางตอนใตเ้มืองเบิร์ชเทสการ์เดนไปประมาณ 3 ไมล์ เป็น
ทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 2,000 เมตร ทะเลสาบโคนิคซ่ีเป็นทะเลสาบท่ีมีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความกวา้งประมาณ 
1.25 กิโลเมตร โดยทะเลสาบตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 602 เมตร ลึกเฉล่ีย 150 เมตร ส่วนท่ีลึกท่ีสุดประมาณ 200 
เมตร เป็นทะเลสาบท่ีใสท่ีสุด และอยูสู่งท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ปัจจุบนั ทะเลสาบโคนิคซ่ี ไดก้ลายเป็นดินแดน
แห่งฟยอร์ดท่ีมีความงดงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี และในเขตเทือกเขาแอลป์ และใกล้ๆ  ทะเลสาบโคนิคซ่ี ยงั
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มี โบสถ์เซนตบ์าโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบโคนิคซ่ี และยงัเป็นอีก
หน่ึงโบสถท่ี์ไดรับความนิยมในหมู่นกัถ่ายภาพอีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Alpenhof Hotel**** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  เบิร์ชเทสกาเด้น – เหมืองเกลือ – มิวนิก (พกัค้าง 2 คืน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้ชมเหมืองเกลือแห่งเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือท่ีถูก
สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานท่ีตอ้งห้ามของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนได้
ช่ือวา่เป็นทองค าขาว ส าหรับการเขา้ชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน นกัท่องเท่ียวจะตอ้งนัง่รถรางลอด
อุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถ ้าเกลืออนัระยิบระยบั และทะเลสาบใตภู้เขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราวกบั
อยูใ่นเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส น าท่านช่ืนชมในความเก่าแก่ของเหมืองเกลือ
โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการบ ารุงรักษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีตทุกประการ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (Munich) เมืองทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย 
(Bavaria) มิวนิกเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจ
เขม้แข็งท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรป และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมใน
การท่องเท่ียวมากท่ีสุด นบัเป็นเมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค สัมผสักล่ินอายขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบบาวาเรียนแท้ๆ  น าท่านสู่ จตุัรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสา
ท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นระลึกถึงเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้
มิวนิกหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน ชมความงามของโบสถ์ เซ็นตปี์เตอร์ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นโบสถ์
แห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิก ชม ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียง
นาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมย่านการคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้ง
ร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอก
เยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีแ่ปด  มิวนิก – พระราชวงัเรสซิเดนซ์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัเรสซิเดนซ์ (Residence Palace Munich) อดีตพระราชวงัหลวงของอดีตราชอาณาจกัรบาวา
เรีย ตั้งอยู่ใจกลางนครมิวนิก รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พระราชวงัแห่งน้ีถือเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เยอรมนี ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้สาธารณชนเขา้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมในพระราชวงั ซ่ึงมีการจดัแสดงของตกแต่งและ
ของสะสมของอดีตกษตัริยบ์าวาเรีย อาคารเร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1385 หลงัจากนั้นพระราชวงัก็ไดรั้บการต่อ
เติมจากกษตัริยบ์าวาเรียหลายพระองคเ์ร่ือยมา ปัจจุบนัมีหอ้งจดัแสดงถึง 130 ห้อง โดยมีอาคารหลกัอยูส่ามแห่งคือ 
"เคอนิกส์เบา" (Königsbau) "อลัเทอเรซิเดนซ์" (Alte Residenz) และ "เฟสทซ์าลเบา" (Festsaalbau) น าท่านชม
ความสวยงามยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งบาวาเรีย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village (ระยะทาง 81 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ชอ้ปป้ิงเอาท์
เลตขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนม หรือ
จะช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านคา้มากมาย อาทิ VALENTINO, VERSACE, SWAROVSKI, 
LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั)  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัทีเ่ก้า  มิวนิก – สนามฟุตบอล Alliance Arena 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Alliance Arena Stadium สเตเดียมท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก Allianz Arena ตั้งอยูท่ี่เมือง

มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและยงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย ซ่ึง
สถานท่ีแห่งน้ีมกัจะน ามาใชใ้นการแข่งขนัฟุตบอลโลกท่ีเรารู้จกักนัดี โดยคร้ังหน่ึงเคยใช้เป็นสนามนดัเปิดตวั
ฟุตบอลโลกเม่ือปี 2006 ระหว่างเจา้ภาพอินทรียเ์หล็กเยอรมนักบัคอสตาริกาอีกดว้ย ปัจจุบนัทีมท่ีใช้สนามคือ
สโมสรฟุตบอลบาเยร์ินมิวนิก 

10.30 น. น าท่านสู่สนามบินมิวนิก เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
13.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG925 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.20 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อนัซีนเยอรมนั ยูเนสโกรูท 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีน แห่งเยอรมนี) 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 12-21 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : 9 – 18 เม.ย. 2563 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มี.ค. 63 เม.ย. 63 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900 84,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 12,000 
เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 75,900 80,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-FRA//MUC-BKK  25,000 29,000 
ค่าวซ่ีาประมาณท่านละ  2,800 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศเยอรมนี (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไมเ่กิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
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 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประมาณ 2,800 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 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 หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเยอรมัน 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่าน้ัน*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

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

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

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

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 



 

 

 

EHC-TG-10D-UNSEENGERMAN 

 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อนัซีนเยอรมนั ยูเนสโกรูท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทปิทุกอย่างแล้ว)  

(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งเยอรมนี) 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท  12-21 มี.ค. 2563      
ราคาทัวร์ 84,900 บาท  9 – 18 เม.ย. 2563   
 

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์............................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์................................................................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

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

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     


