


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	พิพิธภัณฑBMW	-	จัตุรัสมาเรียน
พักที่	MERCURE
MUCHEN	NEUPERLACH
หรือเทียบเทา

3 เบิรชเทสกาเดน	-	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	หรือ	ทะเลสาบ
กษตัริย	-	เมืองการมิช-พารเทนเคียรเชน	-	เมืองโอเบอรอัม
เมอรเกา

พักที่	MERCURE	HOTEL
GARMISCH
PARTENKIRCHEN	หรือ
เทียบเทา

4 ยอดเขาซุกสปิตเซ	-	กระเชายอดเขาซุกสปิตเซ	-	เมืองฟุส
เซน

พักที่	EURO	PARK	หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทนอยชวานสไตน	-	ทิทิเซ	-	ปาดําแบล็คฟอเรสท
พักที่	BEST	WESTERN
HOTEL	HOFGUT
STERNEN	หรือเทียบเทา

6 เมืองสตุทการท	-	จตุรัสลอสสพลาทซ	-	เมืองไฮเดลเบิรก พักที่	BEDBANK
LEONARDO	หรือเทียบเทา

7 ปราสาทไฮเดลเบิรก	-	ประตูคืนเดียว	-	ถังไวนที่ใหญที่สุดใน
โลก	-	Wertheim	Village	Outlet	-	นครแฟรงกเฟิรต

พักที่	DORINT	MAIN
TAUNUS	FRANKFURT
หรือเทียบเทา

8 จัตุรัสโรเมอร	-	ยานถนนไซยน	-	สนามบินแฟรงคเฟิรต

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿72,900 ฿72,900 ฿0 ฿6,900

10	เม.ย.	61	-	18	เม.ย.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿0 ฿6,900

12	เม.ย.	61	-	20	เม.ย.	61 ฿75,900 ฿75,900 ฿0 ฿6,900



ชวงคํ่า
21.50	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	สายการบินไทย

ประตู	4	แถว	H,J	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสู	แฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	924
07.05	น.	ถึง	สนามบินมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยน

เป็น	5	ชั่วโมงในวันที่	25	มีนาคม	2561)
เมืองมิวนิค	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และยังเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ

สามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	เป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป	ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป	โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน	กอนที่จะผนวกเขาเป็นสวนหน่ึงของประเทศ
เยอรมนี	จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง	ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม	และอาหารอันเลื่องชื่อ	ซึ่งไดแก
ไสกรอกเยอรมัน	ขาหมูทอด	เพรทเซล	และเบียร
นําทานเขาสู	โลกแหงยนตรกรรมของ	BMW	Welt	ที่จัดแสดงอยูภายในอาคารขนาดใหญกวา	25,000	ตรม.

ตั้งอยูติดกับอาคารสํานักงานใหญของ	BMW	ทานจะไดชมรถยนตในเครือของ	BMW	ไมวาจะเป็น	BMW,	MINI
รวมทั้ง	Rolls-Royce	จะมีรถยนตแทบทุกรุนจัดแสดงอยู	โดยพื้นที่ใน	BMW	Welt	จะถูกแบงออกเป็นพื้นที่ตางๆ
ในการจัดแสดงรถยนต	BMW	โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย,	โซนมอเตอรไซค	BMW,	โซน	MINI	Exhibition,	โซน	Rolls-
Royce	Exhibition	และทานยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากรานคาในโชวรูม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําชม	จัตุรัสมาเรียนพลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค

บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึน้ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่	19	ใชเวลาสรางถึง	42	ปี	มีหอระฆังสูง	85	เมตร	ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝาชมตุกตาไขลาน
ที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	MUCHEN	NEUPERLACH	หรือเทียบเทา



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

เป็นนิทรรศการถาวรของรถยนตและรถจักรยานยนตกวา	120	คันและ
เครื่องยนตตางๆที่ผานมาในประวัติศาสตรของแบรนด	BMW

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	MUCHEN	NEUPERLACH	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเบิรชเต็ทกาเดน	(Berchtesgaden)	(ระยะทาง	149	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ

2.15	ชม.)	เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆ
ใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองที่เดิมเป็นศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร	บริเวณเมือง

เกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูน
สไตลสตัดโก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่

ชวงบาย
นําทานชมความสวยงามของ	ทะเลสาบโคนิก	(Konig	See)	(ระยะทาง	22	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	30

นาที)	ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา	เพราะเป็นทะเลาสาบที่มีความลึกที่สุดมีน้ําใสสะอาดแล	เป็นฟยอรด	งดงาม
ที่สุดในเยอรมนี	แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา
จากน้ันําทานออกเดินทางสู	เมืองการมิช	พารเทน	เคียรเชน	(Garmisch	Partenkirchen)	(ระยะทาง	127

ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)ระหวางทางผานเมืองโอเบอรามาเกา	เมืองเล็กๆที่แสนจะนารัก	อาคาร
บานเรือนลวนประดับไปดวยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสตศาสนา	รานรวงลวนแตจําหนายของที่ระลึกสําหรับศาสนิ
กชน	เหตุเพราะเคยไดรับภัยพิบัติจากโรคราย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่
เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	HOTEL	GARMISCH	PARTENKIRCHEN	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูในหุบเขาอันสวยงามของอุทยานแหงชาติ
เบิรชเทสกาเดน	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูในภูมิภาคเบิรชเทสกาเดนเนอร	แลนด
ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	ประมาณ	670	เมตร	โดยในอดีตเป็นหน่ึง
ในเสนทางการคาที่สําคัญของภูมิภาค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น

เป็นทะเลสาบในหุบเขา	อยูทางตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย	เยอรมนี
ใกลชายแดนประเทศ	ออสเตรีย	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	แปลตรงตัววา	King's
Lake	น้ําในทะเลสาบแหงน้ี	ถือวาเป็นน้ําทะเลสาบที่ใสที่สุด	และ	สะอาดที่สุด
ในเยอรมนี

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

โอเบอรอัมเมอรเกา	เป็นเมืองที่เป็นที่รูจักมากแหงหน่ึงในแควนบาวาเรียตอน
บนเพราะเป็นศูนยกลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังอยางลุฟเทิลมาลเลไร
ก็คงจะจริง	เพราะเดินผานบานหลังไหน	อาคารไหน	ลวนแตวาดภาพประกวด
ประขันกันไวอยางเต็มที่	แตละหลังอลังการงานสรางจริงๆ	จุดเดนที่สุดของ
เมืองเป็นโบสถคาทอลิชเชอรเคียเชอ	สีเหลืองออนที่มีโดมหัวหอมสีเขียวที่มอง
จากจุดใดของเมืองก็จะเห็น	ตลอดทางที่เราเดินไปรานคาสวนใหญมีสินคา
จําพวกของที่ระลึกที่ใชฝีมือทําจากไม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	MERCURE	HOTEL	GARMISCH	PARTENKIRCHEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	สถานีรถไฟซุกสปิตเซ	เพื่อโดยสาร	รถไฟไตเขา	เดินทางขึน้สู	ยอดเขาซุกสปิตเซ	ภูเขาที่สูง

ที่สุดในเยอรมัน	ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง	จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ	2,000เมตร	
นําทานเปลี่ยนเป็นกระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง	3,000	เมตร	ใหเวลาทานเดินเลน

ถายรูปและชื่นชมความสวยงามของ	เทือกเขาแอลป 	และบนยอดเขาซุกสปิตเซ	น้ันเป็นอีกหน่ึงพรมแดน
ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขา

ชวงบาย



หลังอาหาร	นําทานเดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิลคาร	เพียงสถานีเดียวลงสู	สถานีอิปเซ
จากน้ันเดินทางสู	เมืองฟุสเซน	(Fussen)	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของ

กษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เป็นเมืองสุดทายบน
ถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน	และไดใชเมืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถายสินคา	และ
ซื้อขายเกลือมาแตโบราณ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูที่พัก	โรงแรม	EURO	PARK	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

กระเชาตอไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ	ณ	ระดับความสูง	2,970	เมตร
จากระดับน้ําทะเล	ในแตละปีจะมีนักทองเทียวมาที่น่ี	ราว	500,000	คน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บนยอดเขา

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	EURO	PARK	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ	ปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)
นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด	ซึ่ง	ปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้งตระหงานอยูบน

ยอดเขา	ดุจปราสาทในเทพนิยาย	ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่	2	หรือ	เจาชาย	หงสขาว	ชมความวิจิตร
พิสดารของหองตางๆ	ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด	วากเนอร	ซึ่งเป็นนักประพันธ
เพลงที่ทรงโปรดปราน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่	(ขาหมูเยอรมัน)



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองทิทิเซ	(ระยะทาง	245	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.45	ชม.)	เมืองริมทะเลสาปที่ตั้ง

อยูในเขตป าดํา	(Black	Forest)	ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน
ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา	แบล็กฟอเรสต	สถานที่อันเป็นตน

กําเนิดนาฬิกากุกกู	ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึน้ชื่อ	ณ	เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย	และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	HOTEL	HOFGUT	STERNEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น	(ขาหมูเยอรมัน)

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ	ทางตอนใตของเยอรมัน	ชื่อทิติเซ	เป็นชื่อของทะเล
สาบเล็กๆ	ที่มาจากชื่อของ	จักรพรรดิโรมันองคหน่ึง	คือ	Titus	สําหรับคนที่มา
เที่ยวที่ทิติเซถาไมชอบการลองเรือชมทะเลสาบ	ก็อาจจะเดินทอดนองชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา
แบล็กฟอเรสต	น่ันละ	ฮไลตของเมืองน้ี	นอกจากเป็นเมืองตนกําเนิดของเคก
แบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว	ทิติเซ	ยังเป็นแหลงผลิต	นาฬิกากุกกู	ที่ดีที่สุดในโลก
นาฬิกากุกกูที่เมืองทิติเซ	ถาเป็นของแทจะทําจากไมสนแกะสลักถวงดวยตุม
น้ําหนัก	มีฟังกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง	กลองดนตรี
ตุกตาเตนรํา	และคนเลื่อยไม	เป็นสัญลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทิติ
เซ

ป าดําแบล็คฟอเรสท	เหตุที่ไดชื่อน้ีกอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยาง
หนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	BEST	WESTERN	HOTEL	HOFGUT	STERNEN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองสตุทการท	(Stuttgart)	(ระยะทาง	232	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)เมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของเยอรมนี	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต	โดยที่
น่ีไดชื่อวาเป็น	“ดีทรอยทแหงเยอรมนี”เลยทีเดียว



นําทานเขาสู	จตุรัสลอสสพลาทซ	(Schlossplatz)	จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง	ที่ถูกสรางขึน้ใน
ชวงระหวางปี	1746	-	1807	และมีการปรับปรุงใหมอีกครั้งในปี	1977	เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญๆมากมายไมวา
จะเป็น,	พิพิธภัณฑศิลปะ	,	ลานน้ําพุ,	สถานีรถไฟหลัก	และอื่นๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(Heidelberg)	(ระยะทาง	120	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45

ชม.)	เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก	ตั้งอยูบริเวณฝ่ังแมน้ําเน็กคาร	(Neckar	River)	อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษา
ที่สําคัญของเยอรมัน	เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน	ดวยความ
สวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปีตองมาเยือนเมืองแหงน้ี
นําทานผานชม	ยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่
เขาสูที่พัก	โรงแรม	BEDBANK	LEONARDO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่รายลอมดวยไรองุนที่ใหญที่สุดในเยอรมนี	นับเป็นเมืองที่นาสนใจ
สําหรับผูชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม	เน่ืองจากมีทั้งคณะบัลเลต	อุปรากร	และคณะ
ประสานเสียงที่ไดรับการยอมรับ	ในขณะเดียวกัน	ผูที่คลั่งไคลรถยนตก็จะได
เต็มอิ่มกับพิพิธภัณฑของเมอรเซดีซ-เบนซ	เป็นเมืองที่เหมาะกับงานเทศกาล
เฉลิมฉลอง	รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสวนสัตวและสวนพฤษชาติที่ใหญที่สุดในยุโรป
มีสถาปัตยกรรมที่เกาแกที่สุดในเมือง	เป็นที่ที่เหมาะกับการศึกษา
ประวัติศาสตรยุคหิน	มีรถประจําทางและรถไฟฟาใตดินที่ทําใหเดินทางสะดวก

จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง	ที่ถูกสรางขึน้ในชวงระหวางปี	1746	-
1807	และมีการปรับปรุงใหมอีกครั้งในปี	1977	เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญๆ
มากมายไมวาจะเป็น,	พิพิธภัณฑศิลปะ	,	ลานน้ําพุ,	สถานีรถไฟหลัก	และอื่นๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น
	พักที่	BEDBANK	LEONARDO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จากน้ันนําเขาชม	ปราสาทไฮเดลเบิรก	(Heidelberg	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร
ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ	โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา	900	ปี
ชม	ประตูคืนเดียว	(Elisabeth’s	Gate)	ที่สรางขึน้โดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก	ที่สรางเพื่อเป็นของขวัญวัน

เกิดแด	พระมเหสี	อลิซาเบธ	ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว
จากน้ันชม	ถังไวนทีใ่หญทีสุ่ดในโลกมีความจุถึง	220,000	ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ใหลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	Wertheim	Village	Outlet	ใหทานเพลิดเพลินกับการ	ชอปป้ิงเอาทเลท	ที่

รวบรวมรานคาชั้นนําไวอยางมากมาย	อาทิเชน	COACH,	FRED	PERRY,	POLO	RALPH	RAUREN,
SUPERDRY,	TOMMY	HILFIGER,	TIMBERLAND,	VERSACE,	TAG	HEUER,	SWAROVSKI	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	นครแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี

รวมทั้งเป็นศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
เขาสูที่พัก	โรงแรม	DORINT	MAIN	TAUNUS	FRANKFURT	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นประตูเกาที่สรางตั้งแตปี	ค.ศ.1528	ไดรับการขนานนามวา	“ประตูคืน
เดียว”	ดวยเหตุผลวา	ประตูน้ี	พระเจาเฟรดริชที่	5	มีบัญชาใหสรางขึน้	เพื่อเป็น
ของขวัญใหแกภรรยาคือ	เจาหญิงอลิซาเบธ	เมื่อมีอายุครบ	19	ปี	อีกชื่อหน่ึงที่
กลาวขานถึงคือ	เป็นประตูที่สรางขึน้ดวยพลังแหงความรัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

Wertheim	Village	Outlet	ทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสิ้นคาแบรนดเนมส
ชั้นนําอยางจุใจ	อาทิเชน	COACH,	ADDiDAS,	FRED	PERRY,	POLO	RALPH
RAUREN,	SUPERDRY,	TOMMY	HILFIGER,	TIMBERLAND,	MARC
PICARD,	JACK	WOLFSKIN,	VERSACE,	TAG	HEUER,	SWAROVSKI
เป็นตน



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

	พักที่	DORINT	MAIN	TAUNUS	FRANKFURT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	จัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	THE	ROMER	หรือ

Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร
มีเวลาใหทานเดินเลน	ยานถนน	ZEIL	ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาแฟชั่นชั้นนํา
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
16.30	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาในการ

เลือกซื้อสินคาใน	รานคาปลอดภาษี	ภายในสนามบิน

ชวงคํ่า
20.40	น.	ออกเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสารการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	931

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ถนนไซยน	ที่ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ	และไดกลายมา
เป็นยานการคาที่สําคัญแหงหน่ึง	ตั้งแตปลายศตวรรษที่	17	ถึงกลางศตวรรษที่
18	ถนนไซยน	คอยๆเปลี่ยนไปทีละนอย	จนในที่สุดเต็มไปดวยที่พักและรานคา
ทุกวันน้ี	ถนนเสนน้ีเปิดใหคนเดินเทาน้ัน	ขนาบขางดวยแนวตนไม	คาเฟ 	และ
รานฟาสฟ ูด	กลายเป็นยานการคาที่มียอดขายสูงที่สุดในเยอรมัน	และสูงเป็น
อันดับสําคัญในยุโรป



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

ชวงบาย
12.30	น.	ถึง	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.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชัว่โมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได
รับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน
2.	เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทาน

ไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

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	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

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

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	2,300	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)	***	ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี	***	ใชเวลาทําการ
อนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7	วัน	
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อยๆ**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	%	ของพื้นทีรู่ปถายจํานวน	2	ใบ	ถายไมเกิน	6	เดือน

หามสวมแวนตา	คอนแทคเลนส	หรือเครื่องประดับ	,	เปิดผมใหเห็นหูทัง้	2	ขาง,	หามตกแตงรูป,	รูปไม
เลอะหมึก	ไมมีรอยแม็ก,	ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4
รูปนะคะ	เพื่อความถูกตอง
3.	หลักฐานการทํางาน

-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา	(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอน
ยื่นวีซา)	
-	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวัน



นัดสัมภาษณ
5.	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม
6.	หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)

แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
6.1	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)
ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
7.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

-	ทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
8.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดิน
ทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรทีส่ถานทูตดวย**
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	2,300	บาท)
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน



1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

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

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
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	ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด			
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


