
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การันตีครบ �� ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ ��% เที�ยวครบ มีเวลาในแต่ละสถานที�เต็มอิ�ม หมอนรองคอ นอนบนเครื�อง+รถ 

พกัโรงแรมดีระดับ ( ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส ADAPTER สําหรับยโุรป 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง มีนํ5าดื�มบริการทุกวัน วันละ � ขวด คู่มือท่องเที�ยวประเทศแถบยโุรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเลก็ใส่อปุกรณ์ใช้บนเครื�อง 
 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมท่องเที�ยว เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม (เทยีบเท่า) 
� สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     



 

 

 

� เมืองมิวนิค - เมืองพรีม  อมั คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน 
 

- � � 
AMBER HOTEL BAD 

REICHENHALL    

� เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพสัเซา – เมืองนูเรมเบิร์ก 
�   � � 

HOLIDAY INN 
NURNBERG 

� เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน – กรุงเบอร์ลิน 
� � � 

PRINZHOTEL 
ROTHENBURG 

� กรุงเบอร์ลิน – เมืองพอสตด์มั – พระราชวงัซองซูวส์ี – กาํแพงเบอร์ลิน – ชอ้ปปิ< งคูดมั 
 � � � 

HOLIDAY INN 
NURNBERG 

� กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบมัแบร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 
� � � 

ALPENHOTEL 
KRONPRINZ    

  เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก -  
เมืองแฟรงเฟิร์ต  � � � 

MERCUER MUNCHEN 
CITY CENTER    

8 เทีCยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่นํ<าไรน์ – เมืองซงัคก์วัร์ – 
สนามบินแฟรงเฟิร์ต  � �  

 

9 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

 
กาํหนดการเดนิทาง  2562   
มถุินายน 2562 7-15  /  29 ม.ิย. – 7  ก.ค. 
กรกฎาคม 2562 13-21     (ช่วงกรกฎาคมค่าทวัร์เพิ�มอกี 3,000 บาท) 
สิงหาคม 2562 10-18  /  31 ส.ค. - 8 ก.ย. 
กนัยายน 2562 11-19  /  18-26  /   24 ก.ย. – 2 ต.ค.    
ตุลาคม 2562  2-10  /  8-16  /  16-24  /  23-31  
พฤศจิกายน 2562 8-16  /  15-23  /  22-30  
ธันวาคม 2562 2-10   
 

 

��.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ชัGน �  ประตู �   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ทีCรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสาร 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 



 

 

 

 

MM.�M น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เทีCยวบินทีC TG 924 
07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  
  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อมั คมีซี (Prien am Chiemsee) 
  (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองท่องเทีCยวทีCสาํคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นัCงเรือขา้มสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อนัเป็นทีCตั<ง
ของพระราชวงัหลวงทีCมีชืCอเรียกเดียวกนั และถูกสร้างขึ<นเพืCอใหเ้ป็นพระราชวงัทีCงดงามทีCสุด
ในโลกโดยมีตน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝรัCงเศส 

  
นาํท่านเขา้ชม พระราชวงั แฮร์เรนคมิเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั<งอยูที่Cเกาะแฮร์
เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย สร้างโดยพระเจา้ลุดวิกทีC 2 
แห่งบาวาเรีย 

 
��.�M น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
��.�M น.    นาํท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) 
    (ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 

หรือทีCเรียกกนัอีกชืCอวา่ รังอินทรีย ์ (Eagle's Nest) อีกหนึCงสถานทีCท่องเทีCยวทีCมีชืCอเสียงและมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮา้ส์ นั<นตั<งอยูบ่นอยูบ่นยอดเขา
เคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาทีCมีความสูงประมาณ [,]^_ เมตร (`,a[b ฟุต) เคลสไตน์เฮา้ส์ 
หรือ รังอินทรีย ์ เป็นอาคารทีCถูกสร้างขึ<นในสไตล ์ ชาเล่ต ์ (chalet -style) เพืCอเป็นของขวญัวนั
เกิดครบรอบ ea ปีใหก้บัฮิตเลอร์ในปี [f^f โดยมาร์ติน บอร์มนัน์ (Martin Bormann) หนึCงใน
คนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นทีCพกัสุดโปรดฮิตเลอร์ 

     
    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) 
    (ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

 เป็นหนึCงในเจด็เขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐทีCมีอาณา
เขตใหญ่ทีCสุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเทีCยวทีCสาํคญั ซึCงติดอนัดบั 1 ใน 6 ของเสน้ทาง

วนัที�สอง (�) เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม  อมั คมีซี – ปราสาทแฮริมคมิเซ่ –  
เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน 

- เที�ยง คํ�า 



 

 

 

ท่องเทีCยวของเยอรมนี ทีCเรียกขานกนัวา่เสน้ทางดิอลัไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี<ยงัเป็นทีCตั<งของ
ฐานบญัชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใตอี้กดว้ย นอกจากนี< เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยงัเป็นเมือง
ทีCมีความมัCงคัCงจากเหมืองเกลือ ซึCงเริCมดาํเนินการในปี 1517 

 
�k.MM น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพืGนเมือง 

   พกัค้างคืน ณ  AMBER HOTEL BAD REICHENHALL   หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Mr.MM น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองพสัเซา (Passau) 

(ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) 
พสัเซาเป็นเมืองเก่านบั ๑๐๐๐ ปีซึCงตั<งอยูบ่นตาํแหน่งทีCแม่นํ< าอินน์ ( Inn) และแม่นํ<าอิลซ์ ( Ilz) 
ไหลมาบรรจบกบัแม่นํ<าดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี< มีโบสถบ์าร็อคและบา้นขนุนางสง่า
งามมากมายใหชื้Cนชม 
ชมมหาวหิารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมทีCสะดุดตามาก
ทีCสุดของเมือง คุณลกัษณะทีCโดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลีCยมกลางโบสถ ์ ภาพวาดและ
การตกแต่งภายในโบสถอ์า้งอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี 
ชมศาลากลาง (Rathaus) ทีCมีอายรุาว ]aa ปี ผนงัของอาคารตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรม 
 

��.MM น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืGนเมือง 
 
��.�M น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)   

(ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) 
อีกหนึCงเมืองจากแควน้บาวาเรียทีCไดชื้Cอวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้  
นาํท่านชมวหิารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบ
ยคุกลาง  
ชมนํGาพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)  
ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บา้นขนุนางชั<นสูงสมยัยคุกลางทีCไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ดา้นนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ  
ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถที์Cสร้างขึ<นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณ
ยอดแหลมของโบสถที์Cเป็นหอนาฬิกา โดยความพเิศษของมนักคื็อ เมืCอเวลาเทีCยงตรงปุ๊บ เหล่า

วนัที�สาม (�)  เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพสัเซา – เมืองนูเรมเบิร์ก เช้า เที�ยง คํ�า 



 

 

 

ตุก๊ตากจ็ะออกมาเตน้ระบาํใหเ้ราชม นอกจากนั<นกย็งัมีหุ่นจกัรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรี
ขบักล่อมอยูข่า้งๆ ดว้ย 

 
�k.MM น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Mr.MM น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden)   

(ระยะทางประมาณ 322 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.10 ชม.) 
 เป็นเมืองทีCไดรั้บสมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่นํ<าเอลเบ ้เป็นทีCยอมรับวา่เป็นเมืองทีCสวยงามทีCสุด

ในประเทศเยอรมนี 
    
��.MM น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืGนเมือง 
 
13.30 น. นาํท่านเทีCยวชมเมืองเดรสเดนและถ่ายรูปกบั 

โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) โบสถเ์ก่าแก่ ในยคุพระเจา้ออกสัตสัทรงโปรดใหส้ร้างเมืองใน
สไตลแ์บบบาร็อก  
พระราชวงัสวงิเกอร์ ผลงานชิ<นเอกรูปแบบบาร็อกบนฝัCงแม่นํ< าเอลเบ ้ บริเวณลานไดรั้บการ
ตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยนํ<าพแุละรูปปั< นมากมาย 
โบสถค์รอยซ์ ทีCเก่าแก่ของเมืองกล่าวกนัวา่ มีชิ<นส่วนเลก็ๆ ของไมก้างเขนอนัศกัดิz สิทธิz บรรจุ
เอาไว ้
ผา่นชมโบสถแ์ห่งราชสาํนกั (Hofkirche), พิพิธภณัฑด์า้นการขนส่ง (Verkehsmuseum) 
 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลนิ (Berlin)   
(ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) 

     
�k.MM น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

วนัที�สี� (�) เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน – กรุงเบอร์ลนิ เช้า เที�ยง คํ�า 

วนัที�ห้า (�) กรุงเบอร์ลนิ – เมืองพอสต์ดมั – พระราชวงัซองซูซีส์ –  เช้า เที�ยง คํ�า 



 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Mr.MM น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพอสต์ดัม (Potsdam)   
    (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 ตั<งอยูท่างทิศใตข้องกรุงเบอร์ลิน เป็นเมืองทีCจกัรพรรดิz เฟรดเดอริกมหาราช ประทบัอยูเ่มืCอครั< ง
เบอร์ลินและพอสตด์มัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิz ปรัสเซีย 

 นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัซองซูซีส์ (Sanssouci) ทีCประทบัของจกัรพรรดิz เฟรดเดอริกมหาราช 
และยงัเป็นทีCฝังพระศพของพระองคอี์กดว้ย           พระราชวงัแห่งนี< ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
แวร์ซายน์ของเยอรมนั  

     
��.MM น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลนิ (Berlin) 
     (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 นาํท่านเทีCยวชมกรุงเบอร์ลิน เขา้สู่ อสีต์-ไซด์-แกลลอรี� ทีCทิ<งร่องรอยของกาํแพงเบอร์ลิน กาํแพง
ทีCมีความยาวกวา่ [aa ไมล ์ สูง _ เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีCเกิดจากศิลปินกวา่ [[] ท่าน 
บนซากกาํแพงกวา่ [,�aa หลา  

 เทีCยวชม เช็คพอยท์ชาร์ล ี (Checkpoint Charlie) ซึCงเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่ง
อเมริกนัและรัสเซีย   
นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั เบอร์ลนิโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตที์Cใหญ่ทีCสุดในเยอรมนี         
ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสญัลกัษณ์ของเมือง ผา่นชมจตุัรัสโพสตแ์ดมเมอร์ 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ< งยา่น เดอะควัฟัวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนชอ้ปปิ< งและยา่นธุรกิจ  
 

�k.MM น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพืGนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ  KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่  เมืองไลป์ซิก (Leipzig) 
 (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

กาํแพงเบอร์ลนิ – ช้อปปิG งคูดัม 

วนัที�หก (�) กรุงเบอร์ลนิ – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมบิร์ก –  
 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 

เช้า เที�ยง คํ�า 



 

 

 

  นาํท่านชมบา้นเรือน อาคารสถาปัตยกรรม ทีCยงัคงสภาพเดิมของยคุกลางมาไดจ้นถึงทุกวนันี<  
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าจะเตม็ไปดว้ยโบสถ ์พิพิธภณัฑ ์และสถาปัตยกรรมของยคุกลาง ณ ทีC
จตุัรัสของเมือง 
ชม ศาลาว่าการเมืองเก่า  สร้างตั<งแต่ปี [ee`  ดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองส์ และนบัวา่เป็น
สถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ทีCเก่าแก่ทีCสุดของเยอรมนั ทีCยงัหลงเหลืออยูม่าจนถึงทุกวนันี<  
ดว้ยขนาดทีCยาวเกือบ [aa เมตรและหอคอยสูง 

     
��.MM น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืGนเมือง 
 
��.MM น.   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg) 
    (ระยะทางประมาณ ��M กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  

 เป็นเมืองท่องเทีCยวทีCมีชืCอเสียงมากทีCสุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดว้ยเป็นเมืองแห่งศูนยร์วมทาง
ประวติัศาสตร์ทีCมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม และมรดกทางวฒันธรรมทีCไดรั้บการ
เกบ็รักษาไวเ้ป็นอยา่งดี จนทาํใหที้CนีCไดรั้บการขึ<นทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์าร  
ยเูนสโกเมืCอปี 1993  

 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั<งอยูก่ลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke 
สร้างคล่อมแม่นํ<าเร็กนิทซ์ ซึCงปัจจุบนัทีCนีCไดถู้กเปลีCยนใหเ้ป็นพพิิธภณัฑ ์ Sammlung Ludwig 
Collection Bamberg  ซึCงเป็นพิพิธภณัฑค์อลเลกชนัพอร์ซเลนหรือพิพธิภณัฑเ์ครืCองกระเบื<อง 
 

    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) 
    (ระยะทางประมาณ ��� กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  

   
�k.MM น.    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพืGนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Mr.MM น. นาํท่านเทีCยวชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์      เมืองโบราณจากยคุกลางแห่งแควน้บา

วาเรีย ทีCยงัคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยคุปัจจุบนั ดว้ยป้อมกาํแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ทีC
ลอ้มรอบเมืองทีCเตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึง

วนัที�เจ็ด ( ) เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองไฮเดลเบิร์ก –  
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต 

เช้า เที�ยง คํ�า 



 

 

 

บา้นเรือนทีCถูกสร้างในรูปแบบเยอรมนัขนานแทเ้อาไวต้ั<งแต่โบราณ ชมอาคารบา้นเรือนในยคุ
กลาง ทีCก่อสร้างดว้ยอิฐหลากสีสนั ก่อนจะมุงดว้ยหลงัคายอดแหลมสีสม้ 

 
�M.MM น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮดลแบร์ก (Heidelberg) 
    (ระยะทางประมาณ 164 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 ตั<งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมืองทีC
เก่าแก่อายกุวา่พนัปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนืCองจาก มีแหล่งท่องเทีCยวมากมาย และ
เป็นเมืองทีCขึ<นชืCอในเรืCองของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรืCน 

 
 
��.MM น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
��.MM น. นาํท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ทีCมีชืCอเสียงทีCสุด  

ในเยอรมนั ตั<งอยูบ่นเนินเขาริมฝัCงแม่นํ< าเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยใหเ้ดินเล่น 
บริเวณสวนมีตน้ไมใ้หญ่ เช่น ตน้เบิช ตน้เมเปิ< ล ตน้โอค้ ในฤดูใบไมผ้ลิมีสีสนัสวยงามมาก เมืCอ
มองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นววิเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่นํ< าเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-
Heuss Bruecke ปราสาทนี<ประดบัดว้ยรูปปั< นของเหล่านกับุญชาวเยอรมนัและเทพเจา้ชาว
โรมนั ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ<นเมืCอปี 1300 ดว้ยหินทรายสีแดง โดยเจา้ชายเอเลก็
เตอร์รูเปรคทที์C3 สไตลโ์กธิก-บารอก  

 นาํท่านเขา้สู่ ถนนคนเดนิ Hauptstrasse ถนนนี< เป็นถนนสายหลกัของเมือง สถานทีCท่องเทีCยว  
ของเมืองส่วนใหญ่กต็ั<งอยูต่ามสองขา้งทางของเมืองใหดู้กนัไปเรืCอย ๆ แน่นอนวา่เมืCอเป็นถนน  
สายหลกั สองขา้งทางกต็อ้งเตม็ไปดว้ยแหล่ง Shopping และของกิน 

 
� .MM น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) 
    (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 
   
�k.MM น.     รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารพืGนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

วนัที�แปด (r) เที�ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่นํGาไรน์ –  
เมืองซังค์กวัร์ – สนามบินแฟรงเฟิร์ต 

เช้า เที�ยง - 



 

 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
Mr.MM น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD) 
    (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองบอบพาร์ด ซึCงไดชื้Cอวา่เป็นเขตทีCโรแมนติกทีCสุดเตม็ไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั สลบักบัไร่องุ่น
บนลาดเขา ทีCเป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอนัเลืCองชืCอ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายนุบั
ร้อยๆ ปี 
นาํท่านล่องแม่นํGาไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กวัร์ (SANKT GOAR) 

   นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต 
 

��.MM น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืGนเมือง 
 
��.MM น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) 
    (ระยะทางประมาณ 117 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
  นาํท่านเทีCยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึCงเป็นจตุัรัสทีCเก่าแก่ทีCสุดในเมือง ดา้นขา้งกคื็อ 

The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาวา่การเมือง ซึCงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์     

� .MM น.     ออกเดินทางสู่สนามบิน เพืCอเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
�M.�M น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เทีCยวบินทีC TG 923 
 

��.�M น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 

กาํหนดการเดนิทาง  ����   
มถุินายน 2562 7-15  /  29 ม.ิย. – 7  ก.ค. 
กรกฎาคม 2562 13-21     (ช่วงกรกฎาคมค่าทวัร์เพิ�มอกี 3,000 บาท) 
สิงหาคม 2562 10-18  /  31 ส.ค. - 8 ก.ย. 
กนัยายน 2562 11-19  /  18-26  /   24 ก.ย. – 2 ต.ค.    
ตุลาคม 2562  2-10  /  8-16  /  16-24  /  23-31  

วนัที�เก้า (k) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 



 

 

 

พฤศจิกายน 2562 8-16  /  15-23  /  22-30  
ธันวาคม 2562 2-10   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

อตัราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ � ท่าน ราคาท่านละ  103,900.- 
1 ผู้ใหญ่ � เดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี  (มเีตยีง) ราคาท่านละ  9r,900.- 
2 ผู้ใหญ่ � เดก็ อายุตํ�ากว่า �� ปี (มเีตยีง) ราคาท่านละ  91,900.- 
2 ผู้ใหญ่ � เดก็ อายุตํ�ากว่า �� ปี (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ  86,900.- 
พกัห้องเดี�ยว จ่ายเพิ�มอกีท่านละ 18,000.- 
ไม่ใช้ตั�วเครื�องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ตั�วเครื�องบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตยีงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละครัGงต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน �M ท่านขึGนไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ �M ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 
 
 

กรุณาส่งเอกสารที�ใช้ยื�นวซ่ีาให้ทางบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย �M วนัก่อนการเดนิทาง 
ในการยื�นวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื�นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพื�อมาสแกนลายนิGวมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

� ค่าตั�วเครืCองบินไป-กลบั ชั<นนกัท่องเทีCยว สายการบินไทยเสน้ทาง ตามทีCระบุ  
(ภาษีนํ< ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัทีC  19 ต.ค. `[  หากในวนัออกตั�วมีการปรับเพิCมทางบริษทัขอเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง) 



 

 

 

� ค่าทีCพกัหอ้งละ � ท่าน  (Standard Room) 
� ค่าอาหารทุกมื<อตามทีCกาํหนดในโปรแกรม  
� ค่ายานพาหนะ ทีCตามทีCระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัCวโมง/วนั) 
� ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
� ค่าเขา้ชมสถานทีCท่องเทีCยวทีCระบุตามรายการ 

**หากสถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เนื�องจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

� ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิCน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
� ค่านํ< าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน ^a กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเลก็ติดตวัท่านขึ<นเครืCองไม่เกิน b กิโลกรัม  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน [ ลา้นบาท (เงืCอนไขตามกรมธรรม)์ 
� ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ�น (เท่านัGน) 

 
 
 
 

� ค่านํ< าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้^a กิโลกรัมต่อหนึCงท่าน 
� ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เครืCองดืCมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
� ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ทีCดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพืCอเป็นกาํลงัใจ เพิCมเติม) 
 � ค่าภาษีบริการ �% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม  %  ซึ�งท่านต้องจ่ายเพิ�มจากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เมืCอท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  �M,MMM  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเกบ็ค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ �M,MMM บาท   
ส่วนทีCเหลือตอ้งชาํระทั<งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย �[ วนัทาํการ  มิฉะนัGนจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัต ิ
 



 

 

 

***(กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย [e วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็ค่าทวัร์ทั<งหมดก่อนตาม
เงืCอนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท่้าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการหกัค่าใชจ่้ายทีCเกิดขึ<นจริงเท่านั<น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตั�วกบัทางสายการบิน และผล 
วีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั<งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ และเงื�อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื�อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง  �� วนั    หกัเงินมดัจาํท่านละ [e,aaa บาท 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  ��-�� วนั   หกัเงินค่ามดัจาํเตม็ทั<งหมด 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  ��-�M วนั   หกัค่าใชจ่้าย  ea % ของราคาทวัร์ 
� ยกเลกิก่อนการเดินทาง  �-�M  วนั    หกัค่าใชจ่้าย  [aa% ของราคาทวัร์ 
� กรณียืCนวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการหกัค่าบริการยืCนวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนทีC
เกิดขึ<นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั�วเครืCองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตั�วรถไฟ และอืCนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงทีCเกิดขึ<นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

� กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตั�วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนค่าทวัร์ทัGงหมด 
� กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนืCองจากผูเ้ดินทางท่านอืCนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ในการหกัค่าบริการยืCนวีซ่า, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนทีCเกิดขึ<นจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั�วเครืCองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั�วรถไฟ และอืCนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงทีCเกิดขึ<นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
�  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนืCองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีC ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนค่าทวัร์ทัGงหมด 
 
 
 

� ข้อมูลเพิ�มเตมิ เรื�องวซ่ีา 



 

 

 

� การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธิ�ของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีCยวขอ้งใดๆ ทั<งสิ<น ทั<งนี<บริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั<น เงินค่าสมคัรยืCนวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที�สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยื�นไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิทีC
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
�  กรณทีี�ท่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนืCองจากผูเ้ดินทางท่านอืCนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธิz ในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยื�น ให้กบัท่าน   เนืCองจากเป็นค่าใชจ่้ายทีCเกิดขึ<นโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ
� ในกรณ ีที�กรุ๊ปมีการยื�นวซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิ�งพร้อมยื�นวซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที� 
เกดิขึGน(กรณมีีค่าใช้จ่ายเรื�องวซ่ีาเพิ�มเติม) 

ในการยื�นวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื�นวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพื�อมาสแกนลายนิGวมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงื�อนไขต่างๆ และเงื�อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ เรื�องตั�วเครื�องบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลืCอนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีCสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืCนวีซ่า ซึCงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืCนกรุ๊ปปกติ ซึCงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีCเกิดขึ<น 

การจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึCงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตั�วเครืCองบินไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั<น  
ที�นั�ง Long Leg  ที�นั�งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นทีCนัCงสาํหรับบุคคลทีCดูแขง็แรง และสามารถสืCอสารภาษาสากลได ้เผืCอเกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ขึ<นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณหีากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเริCมตน้ และจบ การบริการ ทีCสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�วเครืCองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึCงอยา่งใดทีCใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี<  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีCนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั<นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีCจะสาํรองยานพาหนะ 

สําหรับท่านที�เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนืGอ / ไก่ / ปลา หรืออื�นๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย �M วนัก่อนเดินทาง 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ เรื�องโรงแรมที�พกั 



 

 

 

เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีCยว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนืCองจากอยูใ่นแถบทีCมีอุณหภูมิตํCา เครืCองปรับอากาศทีCมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั<น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ<นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิz  ในการปรับเปลีCยน หรือยา้ยเมืองเพืCอใหเ้กิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีCเป็นหอ้งเดีCยวอาจเป็นหอ้งทีCมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ<า ซึCงขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั<น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการ
ความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิCมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั<น) หากท่านมีกระเป๋าเพิCมเติมมากกวา่ [ ใบ ท่านจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิCมต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนทีCโดนเรียกเกบ็เพิCม) 

นํGาหนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ทีCทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืCองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั<นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ<าหนกัเพิCมเป็นสิทธิของสายการบินทีCท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนทีCโดนเรียกเกบ็เพิCม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึGนเครื�องได้ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระทีCทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ<นเครืCองได ้ตอ้งมี
นํ< าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ<ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ<ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ<ว)  

กรณทีี�ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ< าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํCากวา่มาตรฐานได ้ทั<งนี< ขึ<นอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีCสมัภาระนํ<าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนทีCโดนเรียกเกบ็เพิCม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที�เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีCยนแปลงตามความเหมาะสม เนืCองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ทีCพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ย
สาเหตุใดๆ กต็าม (ซึCงเป็นเหตุการณ์ทีCเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 



 

 

 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เนืCองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั<งๆ ทีCสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีCท่านเดินทางท่องเทีCยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนค่าทวัร์ทัGงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานทีCท่องเทีCยวใดทีCไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เนืCองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิz ในการไม่คืนค่าทวัร์ทัGงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงันี<  
� กรณีทีCกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนืCองจากมีสิCงผดิกฎหมาย หรือสิCงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสืCอมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีCทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

� กรณีทีCสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืCองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
� กรณีทีCกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วทีCพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัร์ทัGงหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว) 
 

 

�  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทัGงหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื�อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงื�อนไขของการเดนิทางท่องเที�ยวในครัGงนีGทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศเยอรมนี � ชุด 



 

 

 

ใช้เวลายื�นวซ่ีาประมาณ �M วนั (ไม่รวมวนัทําการ) 
ในการยื�นวซ่ีา ผู้เดนิทางทุกท่านจะต้องเดนิทางมายื�นวซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  

เพื�อมาสแกนลายนิGวมือด้วยตวัท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 

[. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํCากวา่ � เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
^ หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

�. รูปถ่าย รูปถ่ายสี � นิGว ปกติ จาํนวน � รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิ<มเห็นฟัน 
พื<นหลงัเป็นสีขาวเท่านั<น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายทีCสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน ` เดือน และ
ไม่ซํGากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทั�วไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปลีCยนชืCอ - นามสกลุ (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบตัร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ทีCอายตุ ํCากวา่ �M ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจาํแนบเพิCมเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลงั � เดือน ควรเลือกเล่มทีCมีการเขา้ออกของเงินสมํCาเสมอ และมีจาํนวนเงินไม่
ตํCากวา่ ` หลกั เพืCอใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีCจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เมืCอกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีทีCเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึCงในการยืCนขอวีซ่า ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที�ยื�นวซ่ีา
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีี�บริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดนิทางทัGงหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดย
ระบุชื�อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที�จัดการเดินทางครัGงนีGในจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อื�น จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ที�ธนาคาร โดยต้องใส่
ชื�อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัทีCท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน ^ เดือน) 



 

 

 

 
 กรณทีี�เป็น

พนักงานบริษัท
ทั�วไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเริ�มเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาที�ขอ
ลางานเพื�อเดินทางท่องเที�ยว หลงัจากนัGนจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน 

 (ภาษาองักฤษเท่านัGน) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีชืCอเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน [ เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สงักดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ [ ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดยีว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั<น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

b. กรณเีด็กที�ไม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

� ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี<  
[.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเดก็ทีCมีอายตุ ํCากวา่ �a ปี )  หากเดก็เดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเดก็เดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํทีCสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ใหเ้ดก็ชืCออะไร เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ดก็หญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

�.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
^.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
_.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาทีCเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
e.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
`.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

 
� การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีCไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืCนคาํร้องใหม่ กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั< ง 



 

 

 

� หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั<งนี<บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีCไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิCมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

� กรณีทีCท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิz ในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนืCองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

� ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


