


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	เมืองชาลสบวรก
พักที่
SALZBURG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ฮัลชตัทท	-	กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา
-	พระราชวังฮอฟเบิรก

พักที่
KAVALIER
HOTEL	
หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังเชินบรุนน	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	ถนน
คารทเนอร	-	เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	แมนําวัลตาวา

พักที่	OLD
INN	HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง
(ปราก)	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ประตูเมืองเกา	-	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	BEST
WESTERN
CITY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 เมือง	เดรสเดิน	-	โบสถเฟราเอนเคียรเชอ	-	เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท	-
พระราชวังสวิงเกอร	-	กรุงเบอรลิน	-	กําแพงเบอรลิน	-	เชคพอยทชารลี	-
เบอรลินโดม	-	ประตูชัยบราเดนเบิรก	-	อาคารไรชสตัทด

พักที่
BERLIN
CITY	WEST
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 พอตสดัม	-	พระราชวังซองสซูซี	-	เมืองไลพซิก	-	ยานเมืองเกาของเมืองไลป
ชิก

พักที่
LEIPZIG
MESSE
หรือเทียบ
เทา

8 นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	เมืองแอรฟูรท

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

13	พ.ย.	60	-	21	พ.ย.	60 54,500	บาท 54,500	บาท 54,500	บาท 7,900	บาท

20	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 54,500	บาท 54,500	บาท 54,500	บาท 7,900	บาท

25	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 54,500	บาท 54,500	บาท 54,500	บาท 7,900	บาท

25	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 71,500	บาท 71,500	บาท 71,500	บาท 9,900	บาท

26	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 71,500	บาท 71,500	บาท 71,500	บาท 9,900	บาท

28	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 71,500	บาท 71,500	บาท 71,500	บาท 9,900	บาท



ชวงคํ่า
22.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	สาย

การบินไทย	ประตู	2	แถว	D	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูนครมิวนิค	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	924
07.05	น.	ถึงสนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	ผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมือง
08.00	น.	นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิวนิค	(Munich)	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	และเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย	ยังเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็นหน่ึง
ในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป	ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป	โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวย
กษตัริยมากอน	กอนที่จะผนวกเขาเป็นสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี	จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเป็นของตัว
เอง	ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม	และอาหารอันเลื่องชื่อ	ซึ่งไดแก	ไสกรอกเยอรมัน	ขาหมูทอด	เพรทเซล	และเบียร
นําชมจัตุรัสมาเรียน	พลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิ

วนิค	บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึน้ในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่	19	ใชเวลาสรางถึง	42	ปี	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตา
ไขลานที่จะออกมา	เตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.	เชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	เชน
เครื่องเหล็กตราตุกตาคู	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางขามพรมแดนสูเมืองซาลสบวรก	(Salzburg)	ประเทศออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนัก

ดนตรีเอก	“วูลฟกัง	อมาดิอุส	โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	เมืองซาลสบวรก	มีความหมายวา	“ปราสาทเกลือ”
เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	
อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา	เลือกซื้อสินคาบนถนน	Getreidegasse	ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมี

รานคาสินคาแฟชั้นมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SALZBURG	HOTEL	หรือเทียบเทา



หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	SALZBURG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริม

ทะเลสาบ	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน	Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวา
เป็นไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน
นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบ	ทะเลสาบฮัลลสตัทเทอร	(Hallstatter	See)	ชมทัศนียภาพ

สวยๆของหมูบานและตัวเมืองที่ถูกโอบลมไปดวยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหงาน	ตัดกับน้ําทะเลสีฟาที่แสน
จะโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย



นําเดินทาง	สูกรุงเวียนนา	(Vienna)	เมืองหลวง	ของประเทศออสเตรีย	ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขา
สูง	และพื้นที่อันเขียวชอุมของป าไมแหงออสเตรีย	ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	ที่แวดลอมไปดวย
อาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก	ผานชมโรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แต
ตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน	ระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,	ผานพระรา
ชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	KAVALIER	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955



กรุณาจัดเตรียม	เสื้อผาใสกระเป าเล็ก	สําหรับนําไปคางคืน	1	คืน	ทีเ่มืองเชสกี้	ครุมลอฟ	เน่ืองจาก
เป็นเมืองเล็กๆ	รถบัสใหญไมสามารถเขาในเขตเมืองเกาได	และหองพักคอนขางเล็ก	จึงไมสะดวก
ในการขนยายกระเป าเดินทางใบใหญ	ซึง่กระเป าใหญจะเก็บไวบนรถ	หรือ	กรณีโรงแรมทีพ่ักไม
เพียงพอกับคณะ	ขอสงวนสิทธิย์ายไปพักเมืองขางเคียงแทน

พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	KAVALIER	HOTEL		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮับสบวรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยางสงา
งามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปี	ค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายส
ของฝรั่งเศส
จากนัน้นําชมบริเวณรอบนอกวิหารสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา

ซึ่งพระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากนัน้เชิญชอปป้ิงสินคาในยานถนนคารนทเนอร	(Kartnerstrasse)	ใจกลางกรุงเวียนนา	สินคานานา

ชนิด	อาทิเชน	เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	Louis	Vitton,	Gucci,	รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย
เชน	Zara	,H&M	ฯลฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลตโมสารท	หรือแวะชิมของหวานที่ราน	THE	DEMEL
รานเบเกอรรี่	และ	ชอคโกแลตที่เกาแกเริ่มกิจการตั้งแตปี	1786
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้	ครุมลอฟ	(Cesky	Krumlov)	นําชมเมืองที่ไดชื่อวาเป็นเพชรน้ํา

งามแหงโบฮีเมีย	เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกใน	ค.ศ.1992	(World
Heritage)	เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝ่ังของแมน้ําวัลตาวา	ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา
300	ปี	หลังไดรับการอนุรักษและขึน้ทะเบียนไวใหเป็นสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก
นําชมปราสาทครุมลอฟ	(Krumlov)	จากบริเวณรอบนอก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1250	ถือเป็นปราสาทที่

ใหญเป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก	มีอายุเกาแกกวา	700	ปี	ซึ่งตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา
วอลตาวา	(Valtawa	River)	ตรงบริเวณคุงน้ํา	ฝ่ังตรงขามเป็นยานเมืองเกาคลาสสิค	Senete	Square	และโบสถ
เกากลางเมือง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เน่ืองจาก	เชสกี้ครุมลอฟเป็นเมืองขนาดเล็ก	หากทีพ่ักในชวงเวลาดังกลาวเต็ม	ทางบริษทัฯของ
ยายไปพักเมืองขางเคียงแทน

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง	ฝ่ังตะวันตกของแมน้ําเป็นถิ่นที่อยูของชาว
สลาฟกลุมแรกที่เขามาตั้งรกราก	ซึ่งตอนน้ีกลายเป็นที่ตั้งของสวนสาธาณะ
และอุทยานหลายแหง	ฝ่ังตะวันออกของแมน้ําบรรดาพอคาและคนประกอบ
กิจการตางๆ	ตั้งถิ่นฐานอยู	กลายเป็นชุมชนเมืองไป	ชื่นชมความงดงามของ
อาคารสถานที่ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฟากแมน้ํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	OLD	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสูกรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ

รัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
นําเขาชมปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918
ชมมหาวิหารเซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่

14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน
แลวชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของ

เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย	
แลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วางจําหนายอยูมากมาย
จากนัน้นําทานเดินเลนบนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิค

ที่สรางขึน้ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขาง
ราวสะพานกวา	30	องค	และเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่เรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน
จากนัน้นําทานเดินสูประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมือง

หลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical
Clock)	ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก



มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมือง
หลังเกา	(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจาก
ศิลปินอิสระ	แลวเชิญทานชอปป้ิงเครื่องแกวโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของ
สาธารณะรัฐเชค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	พักที่	BEST	WESTERN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางตอสูเมืองเดรสเดน	(Dresden)	ไดรับสมญานามวาเป็น	“ฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ”	วากันวาเป็น

เมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี	เมืองน้ีไดกลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึง
ในปี	ค.ศ.1990	หลังจากมีการรวมประเทศ	เมืองไดถูกบูรณะขึน้มาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเน่ืองมาจากผลแหง
การทําลายลางของสงครามโลกครั้งที่สอง
นําทานเทีย่วชมเมืองเดรสเดน	ชม	โบสถพระแมมารี	(Frauenkirche)	อดีตฐานรากของเมืองที่วางไว

ตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่	11	ที่ทิ้งรองรอยของการทําลายลางในสมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยาง
เรงดวน	ผานชมเซมเพอรโอเปราเฮาส	(The	Semper	Opera	House)	ที่มีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน
ทั้งดานสถาปัตยกรรมและดนตรี	ผานชมพระราชวังสวิงกอร	(Zwinger	Palace)	ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อ
คบนฝ่ังแมน้ําเอลเบ	ที่ตกแตงอยางงดงามดวยน้ําพุและรูปป้ัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
จากนัน้นําทานสูกรุงเบอรลิน	(Berlin)	เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน	หน่ึงในศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุด

ของยุโรป	ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสารมวลชน	และวิทยาการ
นําทานชมอนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน	(The	Berlin	Wall)	เขาสูอีสต-ไซด-แกลลอรี่	ที่ทิ้งรองรอยของ

กําแพงเบอรลิน	ฉากตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันที่	13	สิงหาคม	1961	วันเริ่มการสราง
กําแพงที่มีความยาวกวา	100	ไมล	สูง	4	เมตร	ถูกถายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวา	118	ทานบนซาก
กําแพงกวา	1,200	หลา	ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะที่
ยาวที่สุดในโลก
นําทานชมเช็คพอยทชารลี	(Checkpoint	Charlie	)	ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและ

รัสเซีย	
จากนัน้ไปชมเบอรลินโดม	มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี	สรางในระหวางปี	1894-1905

ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอเนสซองส	
แลวพาทานไปถายรูปกับประตูบันเดน	บรูก	(Brandenburg)	ประตูสัญลักษณของเมืองดานบนเป็นรูป

ป้ันของเทพีแหงชัยชนะสีทองเดนตระหงาน	
และพลาดไมไดกับการถายรูปกับอาคารไรชสตัทด	อาคารที่ใชเป็นรัฐสภาแหงเยอรมนี	สรางขึน้ดวย

ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส	ในปี	1884-1894	อาคารรัฐสภาแหงน้ีถูกใชมาตั้งแตครั้งสาธารณะรัฐ	ไวมาร

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	BERLIN	CITY	WEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



(	Dresden)	มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา	Drežďany	แปลวาชนเผาแหงป า
ริมแมน้ํา	ทั้งน้ีเมืองเดรสเดินตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ	เป็นเมืองหลวงของ
รัฐซัคเซิน	แตเป็นเมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ	นอกจากน้ี
บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมืองเดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดก
โลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

เป็นโบสถพระแมมารีทรงหัวหอมคู	ลักษณะรูปทรงของโบสถเป็นทรงโดมหัว
กลม	สองโดมคูกัน	โบสถแหงน้ีสรางดวยอิฐสีแดง	สูง	99	เมตร	และถือไดวา
โบสถแหงน้ี	เป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิคอีกดวย

เป็นสถานที่อันโดดเดนทางดาน	สถาปัตยกรรม	และดนตรี	ตั้งอยู	ณ	บริเวณ
จัตุรัสเธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร	เป็นโรงโอเปราที่ออกแบบในสไตล
บารอค	บริเวณอาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษตัริยโจฮา
นทงอยูบนหลังมา

สรางขึน้ดวยศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม	และรอดพนจาการทําลายของผาย
สัมพันธมิตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงและรัฐหน่ึงในสิบหกรัฐสหพันธของประเทศเยอรมนี	มี
ประชากร	3.4	ลานคนในเขตเมือง	มากที่สุดในเยอรมนี	และมากเป็นอันดับสอง
ในสหภาพยุโรป	เป็นศูนยกลางของเขตนครหลวงเบอรลิน-บรานเดนบูรก	ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี	มีประชากรในเขตนครหลวงรวม	5	ลานคน
จาก	180	ชาติ	มากเป็นอันดับเกาในสหภาพยุโรป	เบอรลินเป็นหน่ึงใน
ศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป	ในดานการเมือง	วัฒนธรรม	สื่อสาร
มวลชน	และวิทยาการ	เป็นศูนยกลางที่สําคัญของการคมนาคมทางอากาศ
และทางรางของทวีป	พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลาก
หลาย	ซึ่งประกอบไปดวย	อุตสาหกรรมการสรางสรรค	บริษทัดานสื่อ	การบรี
การสิ่งแวดลอม	ศูนยการประชุมและแสดงสินคา	เบอรลินเป็นเมืองที่มีนักทอง
เที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรป	อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	รวมถึง	วิศวกรรมจราจร
ออปโตอิเล็กทรอนิกส	ไอที	อุตสาหกรรมยานยนต	สุขภาพ	วิศวกรรมชีวการ
แพทย	และเทคโนโลยีชีวภาพ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

กําแพงเบอรลินสัญลักษณการพายสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมนี	จนตอง
เกิดการแบงประเทศระหวางเยอรมันตะวันตก	กับตะวันออก	และไดรับการ
ขนานนามวาเป็นสัญลักษณแหงสงครามเย็น

เป็นชื่อที่ฝ านพันธมิตรตั้งใหกับทางผานกําแพงเบอรลิน	ในชวงสงครามเย็น

เป็นโดมอันนาทึ่งของโบสถนิกายโปรเตสแตนต	เป็นสถาปัตยกรรมแบบบา
โรกและเรอเนสซองซ	ตัวโดมที่อยูสูงขึน้ไป	70	เมตร	พื้นบริเวณใจกลางโบสถ
ยังมีสีสันเปลงประกายจากลําแสงสองสวางลอดผานหนาตางที่ตกแตงดวย
กระจกสีทั้งสามบาน	บานหนาตางเหลาน้ีพรรณนาถึงการประสูติ	การตรึง
กางเขนและการคืนชีพของพระเยซู

ประตูชัยบราเดนเบิรก	เป็นสัญลักษณของกรุงเบอรลิน	กอสรางตามศิลปะแบบ
โรมัน	สถานที่แหงน้ีถือเป็นเครื่องหมายแหงความสงบสุข	และมีความสําคัญ
โดยเป็นจุดแบงกรุงเบอรลินออกเป็นสองสวน	ไดแก	ตะวันออกและตะวันตก
กอนจะรวมกันใหมในภายหลัง

รัฐสภาที่งามสงาโดมแกวครอบตัวอาคารเป็นผลงานของสถาปนิกชื่อกองโลก
ชาวอังกฤษ	เซอรนอรแมน	ฟอสเตอร

	พักที่	BERLIN	CITY	WEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูเมืองพอตทสดัม	(Potsdam)	เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรก	อดีตที่ประทับของกษตัริยและ

เจาผูครองเยอรมันมาอยางตอเน่ืองตั้งแตศตวรรษที่	18	เมืองศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ
นําทานเขาชมความงามของพระราชวังซองสซูซี	(Sanssouci	Palace)	เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของ



พระเจาฟรีดริชที่	2	แหงปรัสเซีย	สรางขึน้ในศิลปะแบบโรโคโค	โดยสถาปนิกชื่อ	จอรจ	เวนซเลาส	ฟอน	คโนเบิล
สดอรฟฟ	เป็นพระราชวังที่พระเจาฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน	และใชเป็นที่หลบจากความวุนวายใน
พระราชพิธีตางๆที่เบอรลิน	จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังที่แปลวา	“ไกลกังวล”	พระราชวังเป็นอาคารชั้นเดียวที่
ประกอบไปดวยหองตางๆเพียง	10	หอง	พระราชวังซ็องซูซีและอุทยานไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1990	ภายใตชื่อวา	"พระราชวังและสวนแหงพอทสดัมและเบอรลิน”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย	
เดินทางสูเมืองไลปซิก	(Leipzig)	เมืองสําคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันวา	เมืองแหงวีรบุรุษ	ไลปซิกไดชื่อน้ีมา

เน่ืองจากประชากรในเมืองมีสวนรวมที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนําไปสูการรวมเยอรมันในปี
1989	ดวยการออกมาชุมนุมตามทองถนน	เพื่อตอตานการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตที่มี
สหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกทั้ง	“โยฮันน	วูลฟกัง	วัน	เกอเธ”	นักประพันธผูมีชื่อเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกยอง
เมืองไลปซิกวาเป็น	“ปารีสนอย”	เน่ืองจากเป็นเมืองที่สวยงามหน่ึงในเมืองศูนยกลางดานวัฒนธรรมของยุโรป
สมัยกลางอีกดวย
ชมยานเมืองเกาของเมืองไลป ชิก	เมืองศูนยกลางการคาสมัยโบราณ	เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน	นักเรียน

นักศึกษาจากทั่วสารทิศ	เป็นแหลงรวมสินคาอยางดีเลิศ	ทําใหเมืองไลปซิกมีความหรูหราโออา	และเป็นเมืองที่
รํ่ ารวย	สถาปัตยกรรมของเมืองไลปซิกสวนใหญลวนอยูใน	ยุคบาร็อค	โดยผสมผสานเขากับศตวรรษที่	21	ได
อยางลงตัว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	LEIPZIG	MESSE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี
เป็นสวนหน่ึงของเขตนครเบอรลิน	พอทสดัมเป็นที่รูจักจากการเป็นที่ประทับ
ของกษตัริยปรัสเซียหลายพระองค	สวนตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมตอ
กันเป็นจํานวนมาก	และมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยเฉพาะ
สวนและพระราชวังพระราชวังซ็องซูซี	ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี

เป็นอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่	2	แหงปรัสเซียตั้งอยูที่เมือง
พอทสดัมในประเทศเยอรมนี	สรางโดยพระราชประสงคของพระเจาฟรีดริชระ
หวางปี	ค.ศ.	1745	ถึงปี	ค.ศ.	1747	โดยมีจอรจ	เวนซเลาส	ฟอน	คโนเบิลสด
อรฟฟ	เป็นสถาปนิก	สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรโคโค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ไลปซิกเป็นเมืองทางดานตะวันออกของประเทศเยอรมนี	แวดลอมดวยเมือง
สําคัญอื่นๆ	อาทิ	ทางเหนือมีเมืองโพสดัม	ทางตะวันออกมีเมืองเดรสเดน	ทาง
ตะวันออกเฉียงใตมีเมืองเคมนิส	และทางตะวันตกเฉียงใตมีเมืองเยนา	ไลปซิก
อยูหางจากกรุงเบอรลินเมืองหลวงเป็นระยะทาง	190	กิโลเมตร	และอยูหาง
จากเกิรทธิงเกนเป็นระยะทาง	229	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทางดวยรถไฟ
ประมาณสามชั่วโมง



ชมยานเมืองเกาของเมืองไลปชิก	เมืองศูนยกลางการคาสมัยโบราณ	เป็นที่
ชุมนุมของปัญญาชน	นักเรียน	นักศึกษาจากทั่วสารทิศ	เป็นแหลงรวมสินคา
อยางดีเลิศ	ทําใหเมืองไลปซิกมีความหรูหราโออา	และเป็นเมืองที่รํ่ ารวย
สถาปัตยกรรมของเมืองไลปซิกสวนใหญลวนอยูใน	ยุคบาร็อค	โดยผสมผสาน
เขากับศตวรรษที่	21	ไดอยางลงตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)
	พักที่	LEIPZIG	MESSE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองแอรฟูรท(Erfurt)	เป็นเมืองหลวงของรัฐทูรินเจีย	ของประเทศเยอรมนี	เมืองแหง

การปลูกดอกไมเพื่อการคา	เป็นแหลงคาตนไมและเมล็ดพันธุ	มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	รองเทา	เสื้อผา	โลห
ภัณฑ	อุปกรณไฟฟา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของ

เยอรมนี	รวมทั้งเป็นศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ	ผานชมสถานีรถไฟ
แฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย	ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป
ของรัชกาลที่	5	
ชมจัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	THE	ROMER	หรือ

Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร
16.00	น.	นําเดินทางสูสนามบินแฟรงเฟิรต	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลา

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
20.40	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	923

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองแอรฟูรท	(Erfurt)	เป็นเมืองหลวงของรัฐทูรินเจีย	ของประเทศเยอรมนี
เมืองแหงการปลูกดอกไมเพื่อการคา	เป็นแหลงคาตนไมและเมล็ดพันธุ	มี
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	รองเทา	เสื้อผา	โลหภัณฑ	อุปกรณไฟฟา	(ระยะ
ทาง	250	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก



เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

ชวงบาย	
12.30	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่
-คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
-คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	2,300	บาท	)
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	และมัคคุเทศกทองถิน่	(ทานละ	17	ยูโร)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	หรือ	ประมาน	900	บาท)
7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล



เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)	
***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี	***
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7	วัน	
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได

1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช
งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย	จํานวน	2	ใบ	หามตกแตงรูป

ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	หามสวมแวนตา	หรือเครื่องประดับ	,	ตองไมเป็นรูปสติก๊เกอร	แนะนําใหลูกคาไปถายใน
สถานทูต	180	บาท	จํานวน	4	รูปนะคะ	เพื่อความถูกตอง
3.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3

เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน

เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ

มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา)
-	กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.	หลักฐานการเงิน
4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการ

เดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวันนัดสัมภาษณ
ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท	15	วันกอนยื่น	ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ
***	ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	และฝากประจํา	***
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม
หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)	แนะนํา

ใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
4.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)	ที่

ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
5.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา
-	ทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา



ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี

อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณ

กับบุตรที่สถานทูตดวย
7.	กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน	ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย
8.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
9.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
**	เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอ

เพิม่เติม	**

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการ
อนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่

เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเยอรมัน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น

เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	2,300	บาท	)
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง



2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ	คาใชจาย
ตามที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.				แจงยกเลิกภายใน			45	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
2.				แจงยกเลิกภายใน			30	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
3.				แจงยกเลิกนอยกวา	20	วันกอนเดินทาง					เก็บคาใชจาย	ทานละ	80	%	จากราคาทัวร
4.				แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.				บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.				กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.				กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.				กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคา

ทัวรทัง้หมด		
9.				กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


