


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	เมืองโฮเฮนชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-
มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน

พักที่
SHERATON
WEST
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน	-	Cogwheel	Train	-	ยอดเขาซุกสปิตเซ	-	โร
เธนเบิรก	-	ถนนสายโรแมนติก

พักที่
GOLDEN
HIRSCH
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 โรเธนเบิรก	-	วิหารเซนตจาคอบ	-	โบสถเซนตจอรจ	-	เมืองแบมเบิรก	-
มหาวิหารแบมเบิรก

พักที่
MERCURE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมือง	เดรสเดิน	-	เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท	-	สวนสวิงเกอร	-	กรุงเบอรลิน
พักที่	NH
MITTE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 พอตสดัม	-	พระราชวังซองสซูซี	-	กรุงเบอรลิน	-	กําแพงเบอรลิน	-	เชค
พอยทชารลี	-	ชาล็อตเทนเบิรก	-	โบสถไกเซอรวิลเฮมเกตคนิสเคิรช	-	ประตู
ชัยบราเดนเบิรก	-	ถนนอุนเทอรลินเดน	-	อนุสาวรียแหงชัยชนะ

พักที่	NH
MITTE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 เควดลินบวรก	-	จัตุรัสมาเรียน	-	Rathaus	City	Hall	-	เกิททิงเงิน	-	แมน้ํา
ไรน	-	รูปป้ันสาวนอยอุมหาน

พักที่
HOLIDAY
INN	KOLN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

8 เมืองรูดฮารม	อัม	ไรน	-	อาคารกึ่งไม	-	ถนนดรอสเซลกาซเซ	-	เมืองค็
อกเคม	-	ปราสาทค็อกเคม	-	นครแฟรงกเฟิรต

พักที่
LEONADO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

9 เมืองไฮเดลเบิรก	-	ปราสาทไฮเดลเบิรก	-	ถังไวนที่ใหญที่สุดในโลก	-	นคร
แฟรงกเฟิรต	-	สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	สนามบิน
แฟรงคเฟิรต

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	5	ม.ค.	61 ฿89,900
฿75,900 ฿89,900	฿75,900 ฿89,900	฿75,900 ฿25,900



21.30	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย	(เคาเตอร	D)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ัง
บนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสูมิวนิค	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	924
07.05	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมัน	หลังผานการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลวนําทานออกเดินทางมุงหนาสู	“	เมืองโฮเฮนชวานเกา	”	ในแควนบาวาเรียของเยอรมนี
จากน่ันนําคณะทานเปลี่ยนการเดินทางโดย	น่ังรถมินิบัสขึน้สูยอดเขา	พรอมทัง้นําคณะทานเขาชมภายใน

“	ปราสาทนอยชวานชไตน	”	ปราสาทที่ไดชื่อวาเป็นตนแบบการสรางปราสาทเทพนิยายของเจาหญิงนิทรา
แหงดีสนียแลนด	ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ	ตั้งอยูในเทือกเขาแอลปแถบแควนบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี
สรางในสมัยพระเจาลุ	ดวิกที่	2	แหงบาวาเรีย	ในชวง	ค.ศ.	1845-86	ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญ
ยักษ	สูงกวา	200	เมตร	เหนือออบแกงของแมน้ําพอลลัท
สมควรแกเวลานําคณะลงจากปราสาท	เดินทางกลับสูกรุงมิวนิค
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู“เมืองมิวนิก	”Munich	เป็นเมืองที่อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	และเป็นเมือง	หลวง

ของแควนบาวาเรียมิวนิกเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็นหน่ึง
ในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่รํ่ ารวยศิลปะ	และสถาปัตยกรรมสไตรบารอก	และเรอเนสซองส	เมืองที่รอ
คอยใหผูมาเยือนไดสัมผัสกลิ่นอายขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบาวาเรียนแทๆที่เป่ียมเสนหและนาหลงใหล
นําคณะเดินทางเขาสูศูนยกลางบริเวณ	“จตุรัสมาเรียนพลัทซ”	ศูนยกลางของมิวนิกอันเป็นที่ตั้งของ

เทศบาลเขตเมืองเกาใจกลางเมือง	นักทองเที่ยวพลาดไมไดที่จะชม	“ตุกตาเตนรํา”	ที่ประดับอยูบนอาคาร
เทศบาลเมืองเกาเวลา	11.00	น.	ของทุกวัน
ใหทานไดสนุกสนานกับการชอปป้ิงบริเวณ	จัตุรัสมาเรียนพลัทซ	กับสินคาอันหลากหลายแหลงรวมสินคาแบ

รนดเนมชื่อดังหลากหลายยี่หอจากทั่วทุกมุมโลก	และสินคาที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณตางๆของเมือง	ตลอดจนราน
ขายของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลอันยิ่งใหญบารเยอรนมิวนิค

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ใหทานไดลองทานอาหารพื้นเมือง	ขาหมูเยอรมัน	อันเลื่องชื่อ

พรอม	เบียรเยอรมัน
พักที	่:	SHERATON	WEST	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง



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

เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	ใหทานไดลองทานอาหารพื้นเมือง	ขาหมูเยอรมัน	อันเลื่องชื่อ	พรอม	เบียร
เยอรมัน

	พักที่	SHERATON	WEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันออกเดินทางเขาสูเมือง	กามิซ	พารเทนเคียรเซน	เมืองฝาแฝด	ที่สวยงาม	และนารักนําทานเที่ยวชม



เมืองอันสวยงามแหงน้ี	เดินทางสูสถานีรถไฟ	Cogwheel	Train	ขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ	ซึง่เป็นยอดเขา
ทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมันชมวิวทิวทัศนทีส่วยงามระหวางทาง
ถึงยอดเขาอิสระทุกทานสนุกสนานกับลานหิมะบนยอดเขา	สามารถมองเห็น	ธารน้ําแข็ง	และมองเห็นมุมกวาง

ไดรอบ	360	องศาชมยอดเขา	400	ยอดจากทั้งสี่ประเทศ	เยอรมัน	ออสเตรีย	สวิส	และอิตาลี	สนุกสนานไปกับ
กิจกรรมพรอมความสะดวกสบายของอาคารตอนรับนักทองเที่ยว
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	“เมืองโรเธนเบิรก”	โดยใชเสนทางโรแมนติก	The	Romantic	Road(World	Heritage

Route)	ที่มีชื่อเสียงของแควน	บาวาเรีย	ผานชมเมืองเล็กๆ	ที่นารักระหวางทาง	ทานจะเห็นปราสาทเล็กๆ	ตาม
เนินเขา

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	GOLDEN	HIRSCH	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค	ตั้งอยูกลาง	เทือกเขาแอลป
เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต	บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท	ตาม
ผนังของตึกตางๆ	ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาที่นาชมยิ่งเป็นที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งในฤดูรอนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนยกลางการ
แขงขันกีฬาฤดูหนาว	ลานสเก็ตน้ําแข็ง	และลูแขงสกีโอลิมปิก

สถานีรถไฟ	Cogwheel	Train	ขึน้ชมยอดเขาซุกสปิตซ	ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในเยอรมันชมวิวทิวทัศนที่สวยงามระหวางทาง

เป็นยอดเขาที่สูง	ที่สุดในเยอรมนี	ดวยความสูง	2,962	เมตร	ตั้งอยูบนเทือกเขา
แอลป	ในวันที่อากาศดีสามารถเห็นยอดเขาตาง	ๆ	ในเทือกเขาแอลปไดชัดเจน
และยอดเขามากกวา	400	ยอด	เห็นวิวไดถึง	4	ประเทศคือออสเตรีย
สวิสเซอรแลนด	อิตาลีและเยอรมนี	ถือวาเป็นศูนยกลางอันดับหน่ึงของการ
เลนกีฬาฤดูหนาวของเยอรมัน	โดยเฉพาะการเลนสกี

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเล็กๆ	แตผูคนสวนใหญมอบใหโรเธนเบิรกเป็นถนนสายโรแมนติก
ตามเสนทางระหวางเมือง	แฟรงคเฟิรต	และ	มิวนิค	จุดเดนของถนนสายน้ีก็คือ
ความนาอนุรักษของเมืองเกา	บานไม	ประตู	หนาตาง	ที่ทาสีสันไดอยางนารัก
และมีสไตลคลาสสิคเป็นของตนเองโดยไมตองปรุงแตงอะไรใหมากมายเหมือน
กับเมืองอื่นๆ	มนตเสนหเหลาน้ีละที่มักจะดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัส



เป็นถนนเชื่อมระหวางสองเมืองในเยอรมันซึ่งมีความยาว	350	กิโลเมตร	และ
ระหวางทางมีหมูบานและปราสาทสวยงานตลอดขางทาง

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GOLDEN	HIRSCH	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเทีย่วชมเมือง	โรเธนบิรก	เมืองแหงปอมปราการ	ที่ยอนยุคการสรางเมืองไปในศตวรรษที่	13

ปัจจุบันน้ีก็ยังคงสภาพเดิมเอาไวไดภายในกําแพงเมืองโบราณที่แข็งแกรงทานจะชื่นชมกับบรรยากาศของบาน
เรือนและศาสนสถานที่ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	เชน	วิหารเซนตจาคอบ,	จตุรัสมารคพลาซและถนนชอป
ป้ิงคลอสเตอร
นําทานเดินทางสู	“เมืองดินเกลสบูล”	เมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแตสมัยยุคกลางของยุโรป	และยังมีบทบาท

ในชวงที่มีสงครามศาสนาในยุโรปอีกดวยถูกลอมรอบดวยกําแพงและอาคารเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยยุคกลาง
ดวยสีสันและศิลปะในการกอสรางอาคารบานเรือน
นําทานชมเมืองแสนสวยที่อนุรักษสถาปัตยกรรมเกาแกตางๆเอาไว	แวะชมโบสถเซนตจอรจ	อันเกาแกและยัง

อนุรักษหอคอยในสไตลโรมาเนสตไวไดอยางดีเยี่ยมจนกลายเป็นสัญลักษณของตัวเมืองแหงน้ีโบสถคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก	ที่ถูกสรางขึน้ในชวงปลายศตวรรษที่	15	โดยตัวโบสถน้ันออกแบบโดย	Nikolaus	Esele	ซึ่งถือวา
เป็นโบสถ	ที่สวยงามอีกแหงของเมือง
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางเมืองแบมเบิรก	(Bamberg)	อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐบาวาเรีย	(Bavaria)	พื้นที่สวน

ใหญของเมืองน้ันถือวาเป็นศูนยรวมทางประวัติศาสตรที่มีความโดเดนทางดานสถาปัตยกรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไดรับการเก็บรักษาไวเป็นอยางดี	และไดรับ	การขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี	1993	ชมอดีต
ศาลากลางเกา	(Altes	Rathaus)	ซึ่งตั้งอยูในกลางของสะพานที่สรางขึน้เพื่อใชขามแมน้ําเร็กนิทซ	(Regnitz
River)	โดยอาคารถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1386
ชมมหาวิหารบัมแบรก	หรือชื่อเป็นทางการวา	มหาวิหารแบมแบรกเซนตปีเตอรและเซนตจอรจ

(Bamberger	Dom	St.	Peter	und	St.	Georg)	โดยมหาวิหารถูกสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก	สราง
ครั้งแรกในปี	ค.ศ.1004	โดยจักรพรรดิเฮนรีที่	2	(Henry	II)	ซึ่งแลวเสร็จในปี	1012

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	MERCURE	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองเล็กๆ	แตผูคนสวนใหญมอบใหโรเธนเบิรกเป็นถนนสายโรแมนติก
ตามเสนทางระหวางเมือง	แฟรงคเฟิรต	และ	มิวนิค	จุดเดนของถนนสายน้ีก็คือ
ความนาอนุรักษของเมืองเกา	บานไม	ประตู	หนาตาง	ที่ทาสีสันไดอยางนารัก
และมีสไตลคลาสสิคเป็นของตนเองโดยไมตองปรุงแตงอะไรใหมากมายเหมือน
กับเมืองอื่นๆ	มนตเสนหเหลาน้ีละที่มักจะดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัส



มหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนตจาคอบคืออีกหน่ึงมรดกโลก	เป็น
สถาปัตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี	ดัลเมเชีย	และทัสคานี	เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง
3	คน	และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน	โดยสรางเสร็จในปี	1535	ดวย
โครงสรางที่มาจากหินปูนสีขาวลวนๆ

โบสถแหงน้ี	เป็นโบสถคริสตนิกายแองกลิลัน	ที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต	สรางขึน้ในปี	1818	โดยใชแรงงานนักโทษ	เป็นโบสถที่สงา
งาม	โดดเดนที่สุดบนเกาะปีนัง

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองแบมเบิรก	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต	เป็นรัฐที่มีอาณาเขตใหญที่สุด
ในประเทศเยอรมนี	และเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย	เมืองแบมเบิรก	ถือวาเป็น
ศูนยกลางของการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากเป็นอันดับตนๆของประเทศ
เยอรมนี	เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญของเมืองน้ันถือวาเป็นศูนยรวมทาง
ประวัติศาสตรที่มีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไดรับการเก็บรักษาไวเป็นอยางดี

มีชื่อเป็นทางการวา	มหาวิหารแบมแบรกเซนตปีเตอรและเซนตจอรจ	มีความ
สําคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหงบัมแบรก	โดยมหาวิหาร
ถูกสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก	สรางครั้งแรกในปี	ค.ศ.1004
โดยจักรพรรดิเฮนรีที่	2	ซึ่งแลวเสร็จในปี	1012

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MERCURE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางสูเมืองทีส่วยงามอีกเมือง“	เมืองเดรสเดน	”นครหลวงแหงแควนแซกโซน่ี	ซึ่งเป็น

เมืองที่เคยรุงเรืองและรํ่ ารวยมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนไดรับฉายาวา“	นครฟลอเรนซแหง	ลุมแมน้ําเอลเบ”
เดรสเดนมีประวัติอันยาวนานตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่	11	เมื่อมีการตั้งศูนยมิชชันนารีขึน้	จนเจริญสืบเน่ือง

มาเป็นศูนยกลางของศิลปะ	และ	ความรูของแควนแซกโซนี	จนมาถึงวันที่	14	ก.พ.1945	เมืองเดรสเดนถูก
ทําลายอยางหนักจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝายสัมพันธมิตร	และ	ในเวลาตอมาผูคนในเมืองก็รวมมือรวมใจกัน
คอยๆบูรณะปฏิสังขรณบานเรือนขึน้มาใหสวยงามเหมือนเมื่อครั้งในอดีต
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําคณะชมความสวยงามของสถานที่สําคัญตางๆ	ภายในเมือง	ชมความสวยงามอันโดดเดนของ	“เดอะเซม

เพอรโอเปราเฮาท”	โรงอุปรากรประจําเมืองสรางเสร็จในปี	ค	.ศ.1878โดยเซมเพอรในสไตลอิตาเลียนบาร็อ
คอาคารหลังน้ีมีความโดดเดนอยางเทาเทียมกันทั้งดานสถาปัตยกรรม	และดนตรี	เพราะตัวอาคารออกแบบได
สวยงามสมสวน	เป็นที่จัดแสดงดนตรี	และอุปรากรในโอกาสสําคัญๆ	เขาชมสวนแสนสวย“	เดอะสวิงเกอร	”
Zwinger	สวนประจําวังที่สวยงาม
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูกรุงเบรลิน

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง	พรอมเครื่องดื่มรวมฉลองปีใหม	2018
พักที	่:	NH	MITTE	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่อันโดดเดนทางดาน	สถาปัตยกรรม	และดนตรี	ตั้งอยู	ณ	บริเวณ
จัตุรัสเธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร	เป็นโรงโอเปราที่ออกแบบในสไตล
บารอค	บริเวณอาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษตัริยโจฮา
นทงอยูบนหลังมา

สวนสวิงเกอร	(Zwinger)	สวนสวยประจําวัง	สวนสไตลยุโรปที่ไดวิวภูเขาที่
สวยงามรมรื่น

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



	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคารพื้นเมือง
	พักที่	NH	MITTE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	“เมืองพอสดัม”	เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรกทางดานตะวันออกของประเทศ

เยอรมนี	ตั้งอยูบนแมน้ําฮาเฟิล	(Havel)	26	ก.ม.	ทางตะวันตกเฉียงใตของเบอรลิน	และเป็นสวนหน่ึงของเขตนคร
เบอรลิน	มีประชากรประมาณ	154,606	คน
นําทานชมเมือง	พอทสดัม	Potsdam	ซึ่งเป็นที่รูจัก	จากการเป็นที่ประทับของกษตัริยปรัสเซียหลาย

พระองค	ตั้งแต	ค.ศ.	1918	ตัวเมืองประกอบไปทะเลสาบเชื่อมตอกัน	เป็นจํานวนมาก	และมีภูมิทัศนทาง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ	โดยเฉพาะสวนและ	พระราชวังพระราชวังซ็องซูซี	(Sanssouci	Palace	ไกล
กังวล)	ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี
ไดเวลาสมควรนําคณะออกเดินทางเขา	“	กรุงเบอรลิน	”	Berlin	มหานครอันยิง่ใหญทีไ่ดรับการ

บูรณะซอมแซมใหสวยงามและดูยิง่ใหญดังเดิม	หลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในคายโลกเสรี
และเยอรมันตะวันออกในฝายคอมมิวนิสตที่แบงแยกกันมานานรวม	50	ปี	ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	เที่ยว
ชมความสวยงามของ	2	ฝ่ังนครเบอรลิน	ทั้งตะวันตกและตะวันออก	เก็บภาพกํา	แพงเบอรลินอดีตแหงการแบง
แยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไมกี่กิโลเมตร	เพื่อเก็บไวเป็นอนุสรณให	กับคนรุนหลัง
นําคณะชม	“	เช็คพอยส	ชารลี	”	จุดตรวจคนเขา	-ออก	ระหวาง	2	ฝ่ังเบอรลิน	ซึ่งทานจะไดเห็นภาพของ

ความพยายามในการหลบหนีของผูคนจากฝ่ังตะวันออกสูฝ่ังตะวันตก	และเป็นจุดที่ใชแลกตัวเชลยในชวงแบง
แยกดินแดน	ปัจจุบันจัดเป็นจุดแสดงเรื่องราวของกําแพงเบอรลิน	ตัง้แตแรกเริม่จนถึงวันทีผู่คนชวย
กันทลายกําแพง
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานผานชมพระราชวัง“	ชาล็อตเทนเบิรก”	อันสวยงาม	เดิมเป็นที่ประทับฤดูรอนในสมเด็จพระราชินี

โซเฟียชาล็อต	ชม	“	โบสถไกเซอรวิล	เฮมเกต	คนิสเคิรช”	หรือ	“	เมโมเรียลเชิรช	”	Wilhelm	Memorial
Church

แวะใหทานบันทึกภาพคูกับ	“	ประตูชัยบราเดนเบิรก”	สัญลักษณของเยอรมันฝ่ังตะวันออก	“	ถนนอุนเทอร
ลินเดน”	ที่เปรียบไดกับชองปเอลิเซแหงปารีส,	“	ยานเขตเมืองเกา”	ที่ประกอบไปดวยโบสถสําคัญและอาคาร
ทรงคลาสสิกมากมาย
ชม	“	อนุสาวรียแหงชัยชนะ”	มีความสูง	67	เมตร	ตั้งอยูบนถนน	17	มิ.ย.	เป็นสัญลักษณของสงครามตอตาน

ฝรั่งเศส	สรางในปี	ค.ศ.1873	ความเจริญไดเขามาพัฒนาเมืองทั้ง	2	ฝ่ังจนยากที่จะแยกแยะวาตรงไหนคือเขต
ตะวันออก	หรือตะวันตก

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	NH	MITTE	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

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

กําแพงเบอรลินสัญลักษณการพายสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมนี	จนตอง
เกิดการแบงประเทศระหวางเยอรมันตะวันตก	กับตะวันออก	และไดรับการ
ขนานนามวาเป็นสัญลักษณแหงสงครามเย็น

เป็นชื่อที่ฝ านพันธมิตรตั้งใหกับทางผานกําแพงเบอรลิน	ในชวงสงครามเย็น

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังชาล็อตเทนเบิรก	เป็นพระราชวังอันสวยงาม	เดิมเป็นที่ประทับฤดู
รอนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต	ตอมาเมื่อพระราชินี	คือพระนางโซเฟีย
ชาล็อตไดสวรรคตลง	จึงเปลี่ยนชื่อพระราชวังตามชื่อของพระนางเพื่อเป็นการ
รําลึกถึง	นางฟาบนยอดปราสาทหมุนได	ตามแรงลม	ดังน้ันแตละวันเธอจะหัน
หนาไปคนละทิศคนละทางกัน	เชื่อวาถาเธอหันหนามาทางทิศที่เราอยูจะ	โชค
ดี



อนุสรณสถานถึงจักรพรรดิวิลเฮลมที่	1	หรือเรียกวา	"โบสถหัก"	โบสถเกาแกที่
ถูกสรางเพื่อเป็นอนุสรณสถานถึงจักรพรรดิวิลเฮลมที่	1	ตอมาไดรับความเสีย
หายจากการโจมตีโดยการทิ้งระเบิด	โบสถไกเซอร-วิลเฮลม	ถูกสรางขึน้ใน
แบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค	สิ่งที่โดดเดนไมแพสวนอื่นๆของโบสถคือ	หอ
นาฬิกา	ที่ยังคงหลงเหลืออยูบนซากปรักหักพังของโบสถมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1959
ซึ่งหอนาฬิกาแหงน้ีสามารถเรืองแสงไดอีกดวย

ประตูชัยบราเดนเบิรก	เป็นสัญลักษณของกรุงเบอรลิน	กอสรางตามศิลปะแบบ
โรมัน	สถานที่แหงน้ีถือเป็นเครื่องหมายแหงความสงบสุข	และมีความสําคัญ
โดยเป็นจุดแบงกรุงเบอรลินออกเป็นสองสวน	ไดแก	ตะวันออกและตะวันตก
กอนจะรวมกันใหมในภายหลัง

เป็นถนนที่ตรงไปสูพระราชวังเมืองของพระมหากษตัริยแหงราชอาณาจักร
ปรัสเซีย	พระเจาฟรีดริช	วิลเฮลมที่	2	ทรงมีรับสั่งใหสรางประตูบรันเดนบูรก
เพื่อเป็นสัญลักษณของสันติภาพบอยครั้งเกิดเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรในบริเวณประตูบรันเดนบูรก	ถือไดวาเป็นสัญลักษณของความ
ป่ันป วนในประวัติศาสตรยุโรป	แตก็เป็นสัญลักษณของความเป็นเอกภาพและ
สันติภาพของยุโรปดวย

นับเป็นเสาอนุสรณแหงชัยชนะที่โดงดัง	และมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึง	ใน
ประเทศเยอรมนีปัจจุบัน	มีความสูงทั้งหมดรวม	66.89	เมตร	น้ําหนักประมาณ
5,000	ตัน	ความสําคัญของเสาชัยชนะ	ไมเพียงแตเป็นสัญลักษณแหงความยิ่ง
ใหญของเยอรมันในอดีตเทาน้ัน	แตยังมีความหมายในฐานะ	จุดศูนยกลางของ
สังคม	เป็นจุดรวมของจิตใจ	และตั้งตระหงานอยู	ณ	ใจกลางกรุงเบอรลิน	เมือง
หลวงของเยอรมนีปัจจุบัน

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NH	MITTE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
หลังอาหารเดินทางสูเมือง	เควดลินบวรก	(Quedlinburg)	ตั้งอยูในเขตซัคเซน-อันฮัลท	ประเทศเยอรมนี	และ

เคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของชนชาติเยอรมัน	มาตั้งแต	ค.ศ.919	ที่มีความโดดเดนในเรื่องของสถาปัตยกรรม
แบบโรมัน	มีอาคารลักษณะกรอบไมซุง	(Timber-framed)	ที่มีความสวยงามมากกวา	1,300	หลัง	เมืองเควดลิ
นบวรกไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี	1994
ชมจัตุรัสกลางเมือง	(Marktplatz	หรือ	Market	Place)	และเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมือง	(Rathaus)	ซึ่ง

ถือวาเป็น	หน่ึงในอาคารที่เกาแกที่สุดของเมืองเควดลินบวรก	ชมโบสถวิทยาลัยแหงเซนตแซรวาทิอุส
(Collegiate	Church	of	St	Servatius)	โบสถที่เป็นหน่ึงในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก	โดย
บริเวณใตถุนโบสถถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝังศพของกษตัริย	Heinrich	I	และพระชายาของพระองค
ชม	โบสถเซนตนิโคไล	(St.	Nicholas	Church)	หรือที่รูจักกันในทองถิ่นวา	"คริสตจักรคนเลี้ยงแกะ"	ถือวา

เป็นอีกหน่ึงคริสตจักรที่มีความงดงามและยิ่งใหญมากแหงหน่ึง	โดยตัวโบสถประกอบไปดวยสองอาคารขนาด
ใหญ	สรางขึน้ในสไตล	ฮอลล	ภายในโบสถมีแทนบูชาแบบบาร็อค
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
เดินทางสูเมืองเกิรทธิงเกน	(Gottingen)	เมืองเล็กๆ	ที่มีแมน้ําไลน	(Leine)ไหลผาน	ตั้งอยูระหวางหุบเขาใน

แควนแซกโซน่ีตอนลาง	(Lower	Saxony)	ของ	ประเทศเยอรมนี	เป็นเมืองตนกําเนิดนิยายเรื่อง	Brother	Grimm
เขาสูยานเมืองเกาของ	เมืองเกิรทธิงเกน	(Gottingen)

ชมจัตุรัสกลางเมือง	ซึ่งเป็นทีตั้งเป็นศาลากลางเมืองเกา	“Old	Town	Hall”	ชมรูปปั นสาวนอยอุมหาน
“Gaenseliesel”	หรือ“Goose	girl”	ซึ่งเป็นประเพณีของเมืองน้ีที่ปฏิบัติกันมานมนานแลววาถาใครสําเร็จปริญญา
เอกในเมืองน้ีแลวจะตองปีนขึน้ไปจูบสาวนอยผูน้ีจึงจะถือวาจบอยางสมบูรณ	“Gaenseliesel”	น้ีเป็นสาวที่ฮอต
ที่สุดในโลกเลยก็วาไดเพราะโดนรุมจูบมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1901	เดินทางสูโรงแรมเมืองมารบวรก

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	HOLIDAY	INN	KOLN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมือง	เควดลินบวรก	(Quedlinburg)	ตั้งอยูในเขตซัคเซน-อันฮัลท	ประเทศ
เยอรมนี	และเคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของชนชาติเยอรมัน	มาตั้งแต
ค.ศ.919	ที่มีความโดดเดนในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน	มีอาคาร
ลักษณะกรอบไมซุง	(Timber-framed)	ที่มีความสวยงามมากกวา	1,300	หลัง
เมืองเควดลินบวรกไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี	1994

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

Rathaus	City	Hall	ซึ่งใชเป็น	City	Hall	มาตั้งแตปี	๑๔๐๕	โนนนนนน	เชาน้ีมี
ผูคนมาจดทะเบียนแตงงานที่น่ีหลายคูเลย	ซึ่งสรางในสไตลโกธิคในชวงปี
1867-1908	ศาลาวาการแหงน้ีเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก	เน่ืองจากมี
นาฬิกาตุกตาเริงระบํา	Glockenspiel	ซึ่งจะมีตุกตาเริงระบําออกมาเตนระบํา
ตอน	11	โมงเชา	เที่ยงตรง	และ	5	โมงเย็น

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเกิรทธิงเกน	(Gottingen)	เมืองเล็กๆ	ที่มีแมน้ําไลน	(Leine)ไหลผาน	ตั้งอยู
ระหวางหุบเขาในแควนแซกโซน่ีตอนลาง	(Lower	Saxony)	ของ	ประเทศ
เยอรมนี	เป็นเมืองตนกําเนิดนิยายเรื่อง	Brother	Grimm	เขาสูยานเมืองเกา
ของ	เมืองเกิรทธิงเกน	(Gottingen)



เป็นแมน้ําที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป	ยาวทั้งสิ้น	1,230	กิโลเมตร	มี
ตนน้ําจากเทือกเขาแอลป	ไหลผานประเทศอิตาลี,	สวิตเซอรแลนด,	ลิกเตนส
ไตน,	ออสเตรีย,	เยอรมนี,	ฝรั่งเศส,	ลักเซมเบิรก,	เบลเยี่ยม,	และเนเธอรแลนด
ไปออกที่ทะเลเหนือ

รูปปันสาวนอยอุมหาน	“Gaenseliesel”	หรือ“Goose	girl”	ซึ่งเป็นประเพณีของ
เมืองน้ีที่ปฏิบัติกันมานมนานแลววาถาใครสําเร็จปริญญาเอกในเมืองน้ีแลวจะ
ตองปีนขึน้ไปจูบสาวนอยผูน้ีจึงจะถือวาจบอยางสมบูรณ	“Gaenseliesel”	น้ีเป็น
สาวที่ฮอตที่สุดในโลกเลยก็วาไดเพราะโดนรุมจูบมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1901

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	KOLN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากนัน้เดินทางสูเมือง	รูดฮารม	อัม	ไรน	(Rüdesheim	am	Rhein)	นําทานชมเมือง	รูดฮารม	อัม	ไรน

เมืองเล็กๆ	ริมฝ่ังแมน้ําไรน	(RHEIN	RIVER)	มีชื่อเสียงดานการผลิตไวนชั้นดีมีโบสถ	และอาคารบานเรือนที่เกา
แก	และมีภูมิทัศนริมฝ่ังแมน้ําไรนที่สวยงามมีเสนห	มีอาคารไม	เกาแกของเมืองที่สรางขึน้ตั้งแตสมันศตวรรษที่
16	ที่เรียกวา	Klun-	khardshof
ชมหอพญาอินทรีย	(EAGLE	TOWER)	หอคอยสูงประมาณ	20	เมตรอันเคยเป็นสถานที่ที่เกอเธ	กวีเอกของ

เยอรมันมาพักอาศัยชวงที่เดินทางมาเมืองแหงน้ี	เดินเลนยานถนน	“ดรอสเซลกาซเซ”	(Drosselgasse)	ซึ่งกวาง
3	เมตร	ยาวแค	144	เมตร	แตเป็นที่ตั้งของอาคารรานคา	รานขายของที่ระลึก	ที่ตกแตงประดับประดาอยาง
สวยงาม
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสูเมือง	ค็อกเคม	“Cochem”เมืองเล็กๆ	ตั้งอยูในหุบเขาในมลรัฐไรนแลนด	ฟาลซ	(Rheinland

Pfalz)	ริมฝ่ังแมน้ํา	Mosel	(โมเซล)	ที่มีตนกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส	ไหลผานเมืองนอยใหญในประเทศลักเซม
เบิรก	และมาบรรจบกับแมน้ําไรน	ในเมืองโคเบลนซประเทศเยอรมนี	ชมปราสาทไรชสบวรก	(REICHSBURG
COCHEM	CASTLE)	ปราสาทสไตลนีโอโกธคิ	ตั้งตระหงานอยูบนเนินเขา	ริมแมน้ําโมเซลเป็นปราสาทเกาแก
อายุนับพันปี	สมควรแกเวลาเดินทางสูโรงแรมเมืองแฟรงคเฟิรต

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่:	LEONADO	HOTEL	หรือระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมือง	รูดฮารม	อัม	ไรน	(Rüdesheim	am	Rhein)	นําทานชมเมือง	รูดฮารม	อัม
ไรน	เมืองเล็กๆ	ริมฝ่ังแมน้ําไรน	(RHEIN	RIVER)	มีชื่อเสียงดานการผลิตไวน
ชั้นดีมีโบสถ	และอาคารบานเรือนที่เกาแก	และมีภูมิทัศนริมฝ่ังแมน้ําไรนที่
สวยงามมีเสนห	มีอาคารไม	เกาแกของเมืองที่สรางขึน้ตั้งแตสมันศตวรรษที่
16	ที่เรียกวา	Klun-	khardshof



ประเทศเยอรมนีรักษาอาคารกึ่งไมซุงที่มีอายุใชงานยืนยาวมาตั้งแตสมัยกลาง
ไวไดมากกวาหน่ึงลานหลังทั้งๆที่ไมสนเป็นไมเน้ือออน	จึงเกิดเป็นเสนทางทอง
เที่ยวสายบานกึ่งไมซุง	ที่มีระยะทางรวมกันยาวกวา	๒๘๐๐	กิโลเมตร	บาน
เมืองที่มีบานกึ่งไมซุงเยอะๆมักจะอยูในชนบทที่มีธรรมชาติแวดลอมเป็นป าเขา
งดงาม	ชาวบานในสมัยกลางจะสรางที่อยูอาศัยดวยไมเพราะไปตัดมาจากปา
ไดไมตองซื้อหา

ถนนดรอสเซลกาซเซ	(Drosselgasse)	ที่เราเรียกกันวาซอยละลายทรัพย
เพราะมีของขายดูดเงินนักทองเที่ยวไดเยอะมาก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมือง	ค็อกเคม	“Cochem”เมืองเล็กๆ	ตั้งอยูในหุบเขาในมลรัฐไรนแลนด	ฟาลซ
(Rheinland	Pfalz)	ริมฝ่ังแมน้ํา	Mosel	(โมเซล)	ที่มีตนกําเนิดในประเทศ
ฝรั่งเศส	ไหลผานเมืองนอยใหญในประเทศลักเซมเบิรก	และมาบรรจบกับแม
น้ําไรน	ในเมืองโคเบลนซประเทศเยอรมนี

ปราสาทไรชสบวรก	(REICHSBURG	COCHEM	CASTLE)	ปราสาทสไตลนีโอ
โกธคิ	ตั้งตระหงานอยูบนเนินเขา	ริมแมน้ําโมเซลเป็นปราสาทเกาแกอายุนับ
พันปี

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	LEONADO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
เดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก	เมืองเการิมแมน้ําเนกกา	นําทานชมปราสาทโรมันโบราณ	อันยิ่งใหญบนเนิน

เขา	ชมถังไวนทีมี่ขนาดใหญทีสุ่ดในโลก	(Grosses	Fass)



นําทานสูจุดชมวิวบนยอดปราสาท	เขาชมพิพิธภัณฑเวชภัณฑ	ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของยาและ
เครื่องเวชภัณฑตางๆที่ผลิตในมืองแหงน้ี	มีเวลาเลือกซื้อสินคา	ผลิตภัณฑของเยอรมัน	ณ	เขตเมืองเกาเมือง
ไฮเดลเบิรก	จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูนครแฟรงคเฟิรท
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานชม	“เมืองแฟรงคเฟิรต”	เป็นเมืองที่มีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่ง

กษตัริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชประกอบพิธีราชาภิเษก	ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟิรต	ซึ่งถือไดวา
เป็นสถานีรถไฟตนแบบของสถานีรถไฟหัวลําโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพา	ยุโรปของรัชกาลที	5	ชมจัตุรัส
โรเมอร	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	ศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจัตุรัสโรเมอร
มีเวลาใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย	/	เดินทางสูสนามบิน
20.55	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG923

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

ปอมปราการยุคกลางที่แข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษที่สิบสาม
โครงสรางปอมสวนใหญยังคงตั้งตระหงานอยู	แมวาจะเผชิญกับไฟไหม	ฟาผา
และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ	ในอดีตที่น่ีมีทั้งแขกผูมาเยือน	นักโทษ
และผูมีเกียรติ	สวนของปราสาท	สรางขึน้ในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก	มีความ
สวยงามอยางยิ่ง	และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ไดรับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปวา
เป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก

ชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง	220,000	ลิตร	หองเก็บไวนที่อยูบริเวณ
ใตตึกติดกับเฟรดริชสบาว	เป็นที่เก็บถังไวนยักษ	ที่เรียกวา	Great	Tun	หรือ
Great	Barrel	ถังไวนที่ใหญที่สุดในโลก	ทําจากไมโอค	130	ตน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก



สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต	เป็นสถานีรถไฟแหงหลักที่มีผูโดยสารมากที่สุดใน
เมืองแฟรงกเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	มีผูโดยสารกวา	350,000	คนตอวัน	จัดเป็น
สถานีรถไฟที่มีผูโดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

13.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	40,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง
กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-	มิวนิค//แฟรงคเฟิรต	-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	*ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ

บริษทัประกัน*	หากทานอายุเกิน	75	ปี	ทานตองซื้อประกันเพิ่ม

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	16	ยูโร



6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
*	พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO
WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*	สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน

ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง

เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชา
อันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสิน
ใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ
ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาทีบ่ริษทั

กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่



เกิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ

ไมผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่น

วีซา	หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่
ทานตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋
ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา

มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
-	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
-	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได				
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด		
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


