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GRAND GERMANY 10D (TG2015)  

จัดเต็ม เมืองสวยๆ สถานท่ีสวยๆ ของเยอรมัน  

แกรนด์ เยอรมัน 
10 วัน 7 คืน (บินตรง) 
BY  THAI AIRWAYS  (TG) 
บนิตรงสบายๆ ไม่ต้องเสียเวลาแวะเปล่ียนเคร่ือง  พร้อมสะสมไมล์การบนิไทย     
 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> จัดเต็มเน้นเมอืงสวยจริงๆ เน้นมเีวลาเทีย่ว !!! 
>> ชมปราสาทสุดสวย นอยชวานสไตน ์สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัดบั 1 ของเยอรมนั 

>> พชิิตยอดเขา ZUGSPITZE ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั   

>> เมืองหลวง เบอรล์ิน เมืองหลวงแสนสวย   

>> ชมสวย เดรสเดน เมืองแห่งลุ่มน ้าเอลเบ  

>> ชม 3 เมืองสวย โรเธนเบิรก์ / แบมเบิรก์ /  นูเรมเบิรก์  เมืองในยุคกลางทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมนั  

>> ชมเมือง โอเบอรอ์มัมาเกา / ฟุสเซ่น หมู่บา้นบาวาเรยีสุดสวย 

>> ชมพพิธิภณัฑแ์ละพระราชวงั  Sans Souci / Pergamon Museum / Green Vault Museum / Procession of Dukes 

>> ชมเมืองดงั มิวนิค / ไลฟ์ซิก / พอตสดมั 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว  

           

พิเศษเมนู  

ขาหมูเยอรมนั / เบียร ์/   

 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มทา่นละ  1 ขวด / วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวยุโรปทัง้ที.. ตอ้งเท่ียวกบัทวัรดี์ / โปรแกรมดี / ท่ีพกัดี  / อาหารดี    
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กาํหนดการเดนิทาง 
เดือน  กรกฎาคม 2558:   10 -19 / 17 – 26 / 24 -1 
เดือน  สิงหาคม  2558 :   7-16ส.ค. /14-23 / 21-30  
เดือน  กันยายน  2558 :   4-13 / 11-20 / 18-27 / 25 ก.ย. -4 ส.ค. 
เดือน  ตุลาคม    2558 :   2-11 / 9 -18 / 16 -25 /23 – 1 
เดือน  พฤศจิกายน 2558 : 6- 15 / 13-22 / 20 – 29 / 27 พ.ย. -6 ธ.ค.  
เดือน  ธันวาคม  2558   : 4 -13 / 11-20 /  

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ที่บริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)  เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – การ์มิช– ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - โบสถ์เอททัล  
                       โอบาร์อมัเมอร์เกา – ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ เที่ยวบินที่ TG924 
06.45 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นนาํท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสมัภาระ

เรียบร้อยแลว้  จากนั้นนาํท่าน การ์มิช ( Garmisch) เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงของชาวเยอรมนั จากนั้นนาํท่าน

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพ
ประทบัใจจากจุดชมววิบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบันํ้ าทะเล ที่ทาํใหเ้กิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงาม
กวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวสิเซอร์แลนดโ์ดยมียอดเขาที่อยูเ่คียงกนั
อีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกั
เดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํ้ าแขง็สายเดียวของเยอรมนี
ที่ยามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเสน้ทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั  

ระยะทางจาก มิวนิค – เขาซุกสปิตเซ่  ระยะทาง  90   กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1.15  ชม. 

 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเอททลั (Ettal)  นาํท่านเขา้ชม สาํนกัสงฆแ์ห่งเมืองเอททลั ( Kloster Ettal) 
(บริษทัอ่ืนไม่ไป แต่เราจดัใหเ้พราะโบสถน้ี์สวยจริงๆ) (UNSEEN) ไดรั้บการขึ้นทะเบียน UNESCO สร้างขึ้น
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เม่ือ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนันกับุญวตีาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย จกัรพรรดิลุดวกิที่ 4 แห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือลุดวกิชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang 
valley) ตามที่พระองคไ์ดใ้หค้าํปฏิญาณไวห้ลงัจากกลบัมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุดยทุธศาสตร์สาํคญัทางการ
คา้ขายระหวา่งประเทศอิตาลีและเมืองเอากส์บูร์ก ประเทศเยอรมนี ตามตาํนานกล่าววา่มา้ของจกัรพรรดิลุดวกิ
ผงกหวัสามคร้ังตรงที่ที่ต่อมาเป็นที่สร้างอารามเดิม ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นที่ตั้งรูปป้ันพระแม่มารีย ์ที่เรียกกนัวา่ 
“Frau Stifterin” หรือ “Ettal Madonna” (เอททลัมาดอนนา) เป็นศิลปะตระกูลปีซาโน (Pisano) ซ่ึงเป็นของขวญั
ที่จกัรพรรดิลุดวกิทรงมอบใหแ้ก่อาราม รูปป้ันน้ีกลายมาเป็นเรลิกที่ผูแ้สวงบุญนิยมกนัมาสกัการะ อารามน้ี
อุทิศใหแ้ก่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   
หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสําคญัจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่
เพียงภายนอกเท่าน้ัน 

 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง โอบาร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) เมืองที่มีการเพน้ตก์าํแพงบา้นสวย
ที่สุดในเยอรมนั นาํท่านชมตวัเมืองสไตลแ์ควน้บาวาเรียที่ยงัคงเอกลกัษณ์ไวไ้ดอ้ยา่งงดงาม เป็นเมืองที่เป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเพน้ตสี์กาํแพงบา้น หรือที่เรียกกนัวา่ ลุฟเทิ้ลมาลเลอไร (Luftlmalerei) ใหท้่านอิสระเดินชม
เมือง ถ่ายรูปกบักาํแพงเพน้ตสี์ต่างที่ทาํไวส้วยงามหรือจะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองหรือของที่ระลึก หรือเลือกนัง่
จิบกาแฟชมบรรยากาศของเมืองก็สุดแสนจะโรแมนติค  จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น 
(Fussen) ปลายทางของเสน้ทาง สายโรแมนติค  อิสระใหท้่านเดินชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตาม
อธัยาศยั 

 
 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก          LUITPOLDPARK   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่สาม (3)    ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เส้นทางสายโรแมนติค – โรเธนเบิร์ก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านเดินทางขึ้นรถมินิบสัเพือ่ขึ้นเขา้ชมตวัของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงที่สร้าง

จากบญัชากษตัริยลุ์ดวคิที่ 2 ที่ตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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พระองค ์ใหท้่านชมหอ้งต่างๆซ่ึงมีความวจิิตรพศิดารยิง่นกั จากนั้นนาํท่านชมววิสวยจากสะพานแมร่ีจุดที่
ถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความ
งามน้ียงัทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทตน้แบบที่วอลทดี์สนียไ์ดน้าํมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การ์ตูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบริษทัดิสนียด์ว้ย  จากนั้นไดเ้วลานาํท่านลงจากปราสาทดว้ยรถมินิบสักลบัลงสู่
ดา้นล่าง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น  
หมายเหตุ : เน่ืองจากปราสาทนอยชวานสไตน์ต้ังอยู่บนภูเขา ซ่ึงในหน้าหนาวทําให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรายการการขึน้-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเน่ืองมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสําคญัต่างๆ 
ทั้งนี้หากปิดทางบริษัทจะคนืเงินให้แก่ลูกทัวร์หรือเปลี่ยนให้ไปชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา แทน ) 

 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 จากนั้นนาํท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดยีร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) หรือเรียก 
สั้น ๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็น
จุดหมายปลายทางที่ สาํคญัของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางที่สวย
ที่สุดในเยอรมัน 

ระยะทางจาก ฟุสเซ่น  – โรเธนเบิก   ระยะทาง  250   กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  3  ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก          GOLDEN HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ส่ี (4)     ชมเมืองโรเธนเบิร์ก  -  แบมเบิร์ก – ไลฟ์ซิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของกาํแพงเมืองถือวา่เป็นเมืองที่ค่อนขา้ง
มีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนว
กาํแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทาํการคา้ ไวน์ โค กระบือ และขนสตัวท์ี่มีมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาํท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของเมือง โดย
ตวัอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นาํท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของ 
อาคารบา้นเรือนหลากสีสนัที่ จตัุรัส Plönlein จตุัรัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอไป
ดว้ยลานนํ้ าพแุละตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  



Grand  Germany 10 D (TG2015)   5 | P a g e  

 

 
 

10.30     ออกเดินทางสู่เมือง แบมเบิร์ก(Bamburg) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  (Unesco) 

ระยะทางจาก โรเธนเบิก  - แบมเบิร์ก  ระยะทาง  100   กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  1.15  ชม. 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าของแบมเบิร์ก ที่ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี นาํท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง
เก่าที่สร้างคร่อมแม่นํ้ าอนัถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองแบมเบิร์ก  ใหท้่านถ่ายรูปชมเมืองหมู่บา้นสีสนัสดใสหรือ
เลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึก 

 
 

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง ไลฟ์ซิก (Leipzig) เมืองที่เกอเธ่ นกัประพนัธช่ื์อดงัของเยอรมนั ยกให้
เป็นลิตเติลปารีส จากความเป็นเมืองมหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ และมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยนิสิต นกัศึกษา และบาร์
เคร่ืองด่ืมต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากน้ียงัเป็นเมืองที่ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเจริญ 
กา้วหนา้อยา่งรวดเร็วที่สุด เพือ่ใหส้มกบัที่ประเทศเยอรมนัตอ้งการใหไ้ลพซิ์กเป็นศูนยก์ลางของเยอรมนี  

ระยะทางจาก แบมเบิร์ก – ไลฟ์ซิก  ระยะทาง  250   กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  3  ชม. 

 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 
ที่พัก          MERCURE HOTEL LEIPZIG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ห้า (5)    ไลฟ์ซิก – พอตสดมั - เบอร์ลนิ   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง พอตสดมั (POTSDAM)  อีกหน่ึงเมืองสวยของอดีตเยอรมนัตะวนัออก ซ่ึง
ถูกซ่อนเก็บไวห้ลงั กาํแพงความแตกแยกมากวา่ 40 ปี นาํท่านเดินชมพระราชวงัฤดูร้อน ของปรัสเซีย (ช่ือเดิม

ของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1660 เป็นตน้มา โดยตั้งช่ือไวว้า่ พระราชวงัซองส์ซูซี(SANS SOUCI) ซ่ึงเป็น
ภาษา ฝร่ังเศสในความหมายวา่ “ไร้กงัวลหรือไกลกงัวล ”  นาํท่านเขา้ชมภายในวงัซ่ึงมี ความงดงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮา้ส์ ซุม้ศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะแบบ 
ร็อกโกโกรวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝร่ังเศส  



Grand  Germany 10 D (TG2015)   6 | P a g e  

 

 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ เบอร์ลนิ (BERLIN) นครหลวงปัจจุบนัของเยอรมนัหลงัจากการรวมตวัของเยอรมนั
ตะวนัตกในค่ายโลกเสรีและเยอรมนัตะวนัออกในฝ่ายคอมมิวนิสตท์ี่แบ่งแยกกนัมานานร่วม 50ปีภายหลงั

สงครามโลกคร้ัง ที่ 2 นาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เพอร์กามอน (PERGAMON MUSEUM)  ซ่ึงจดั
แสดงผล งานทางศิลปะของอารยธรรมที่เคยเฟ่ืองฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น กรีก, เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ 
วตัถุที่นาํมาจดัแสดงลว้นมีค่า ไม่วา่จะแท่นบูชาเทพเจา้ซีอุส จากเมืองเพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็นช้ินส่วน
ดา้นหนา้ของหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่จาก กรุงบาบิโลนในสมยัพระเจา้เนบูซดัเนสซาร์ที่ 2 และประตูหุม้ดว้ย
แผน่กระเบื้อง  

 
 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงบนถนนช่ือดงั เดอะควัฟวซเตนดมั“The Kurfurstendamm” ยา่นธุรกิจอนัดบัหน่ึงของ
กรุงเบอรลิน (Berlin) ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัโบสถ ์ไกรเซอรวลิแฮลม“KaiserWilhelmGedachtniskirche” 
จกัรพรรดิผูเ้กรียงไกร อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้อนัทนัสมยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 
ที่พัก          NH MITTE HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่หก (6)    เบอร์ลนิ – เดรสเดน   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหส้วยงาม และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม นาํชม2ฝ่ังนครเบอร์ลิน 
ทั้ง ตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภาพ กําแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่ง
การ แบ่งแยกที่ปัจจุบนัเหลือเพยีงไม่ก่ีกิโลเมตร เพือ่เก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ใหก้บัคนรุ่นหลงั ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัย 
บราเดนเบิร์ก ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก, ถนนอุนเท่อร์ลินเดน้ที่เปรียบไดก้บัชองป์ เอลิเซ่แห่ง 
ปารีส, ยา่นเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปดว้ยโบสถส์ าคญั และอาคารทรงคลาสสิคมากมายอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ
มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน 17 มิ.ย. เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามต่อตา้นฝร่ังเศส สร้างในปีค.ศ.1873 
ความเจริญไดเ้ขา้มาพฒันาเมืองทั้ง 2ฝ่ังจนยากที่จะแยกแยะวา่ตรงไหนคือเขตตะวนัออก หรือตะวนัตก ผา่นชม 
พระราชวงัชาล็อตเทนเบิร์กอนัสวยงาม เดิมเป็นที่ประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต  ผา่นชม
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ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเขา้-ออกของ 2 ฝ่ังเบอร์ลินซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นภาพ
ของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก 

 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเชีย 

จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้ แซกโซน่ี เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรือง
และรํ่ารวยมากที่สุดแห่งหน่ึง รวมทั้งศิลปะวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์จนไดรั้บฉายาวา่นครฟลอเร้นซ์แห่ง ลุ่มแม่นํ้ าเอลเบ จากนั้นนาํท่านชม GREEN VAULT หอ้ง
จดั แสดงเคร่ืองอญัมณี และทรัพยสิ์นส่วนพระองคข์องพระเจา้ ออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึง
ใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD” 

ระยะทางจาก เบอร์ลิน – เดรสเดน  ระยะทาง  190   กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2.30  ชม. 

 

 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก          NH DRESDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่เจ็ด (7)    เดรสเดน –  นูเรมเบิร์ก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนาํท่านชมเมืองเดรสเดน ผา่นชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์อาคารรูปทรงศิลปะ
แบบบาร็อคที่ งดงามและรอดพน้จาการทาํลายของฝ่ายสมัพนัธมิตร ผา่นชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S 
OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม นาํท่านชมกาํแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES 
ประดบัดว้ยกระเบื้องเคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผน่ ความยาว 102 เมตร ที่รอดพน้จากการถูก โจมตีทางอากาศ
เม่ือคราวสงครามโลกคร้ังที่สองไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ จากนั้นนาํท่านบนัทึกภาพโบสถ ์แห่งเดรสเดน DRESDEN 
FRAUENKIRCHE ที่ไดรั้บการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิง่เสร็จสมบูรณ์ลงเม่ือปี 
2006 เพือ่เป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาใหท้่านเดินเล่นบนลาน BALCONY 
OF EUROPE เพือ่บนัทึกภาพตวัเมืองเดรสเดน จากมุมที่สวยที่สุดริมฝ่ังแม่นํ้ าเอลเบ ้
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเชีย 

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ไดรั้บสมญานามวา่เมืองแห่งเทพ
นิยาย นูเรมเบิร์กนั้นเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ของแควน้บาวาเรียและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ
แควน้รองจากมิวนิค เป็นเมืองในยคุกลางที่สามารถยอ้นอดีตกลบัไปไดจ้นถึงศตวรรษที่ 10 ยคุจกัรวรรดิโรมนั
เรืองอาํนาจ และยงัเป็นศูนยก์ลางของชาวโรมนัที่ยงัคงทิ้งอดีตต่างๆ ไวใ้หดู้ต่างหนา้อยูทุ่กที่ไม่วา่จะเป็นถนน
ตั้งแต่ยคุกลางที่เอาหินกอ้นใหญ่มาปูทาํพื้น บา้นเรือนที่ปลูกสร้างสไตลโ์รมนั จากนั้นนาํท่านชม เมืองโบราณ
ที่มีอายกุวา่ 900 ปี ซ่ึงถูกทิ้งระเบิดอยา่งหนกัในปี 1945 จากสมัพนัธมิตรแต่ปัจจุบนัไดท้าํการบูรณะขึ้นมาใหม่
ใหง้ดงามดงัเดิม 

ระยะทางจาก เดรสเดน  - นูเรมเบิร์ก  ระยะทาง  300    กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  3.30  ชม. 

 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก           NH  NUREMBERG CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่แปด (8)    นูเรมเบิร์ก  - มิวนิค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

นาํท่านชมเมืองนูเรมเบิร์ก ถ่ายภาพบริเวณดา้นหนา้ของโบสถเ์ซนตล์อร์เรนซ์ (ST. LORENZKIRCHE) 
จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทัง่ถึง บริเวณจตุัรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนดัขนาด
ใหญ่ประจาํเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสตม์าสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมี 
โบสถพ์ระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุก๊ตาไขลานที่หนา้จัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรีย 
ตวันาฬิกาและตุก๊ตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิม่เติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพือ่เป็นการราํลึกถึง พระราชกฤษฎีกา
ทองคาํปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้น
อิสระใหท้่าน ถ่ายภาพความงดงามของนํ้ าพเุชินเนอร์บรุนเนน (SCHOENER BRUNNEN) สร้างขึ้นระหวา่ง
ปีค.ศ 1389 – 1396 ดว้ยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลกัษณะคลา้ยยอดหอคอยสไตลก์อธิค ในแต่ละชั้นมี
รูปป้ันประดบัอยูร่วมทั้งหมด 40 ตวั โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปป้ันโมเสสและ 7 นกัพยากรณ์   
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10.30 จากนั้นไดเ้วลาท่านเดินทางสู่ นครมวินิค นาํท่านเดินทางสู่เมืองที่เตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรม
ในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั  นาํท่านผา่นชมสถานที่สาํคญัๆ มากมาย  อยา่ง
โรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสาํคญั อยา่งถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ 

ระยะทางจาก  นูเรมเบิร์ก - มิวนิค  ระยะทาง  170    กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2  ชม. 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเชีย 

นาํท่านผา่นชมสถานที่สาํคญัๆ มากมาย  อยา่งโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสาํคญั 
อยา่งถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนาํท่านสู่บริเวณจตุัรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของ
มิวนิค ที่ตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าที่งดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ โดยมีโดมเป็น
รูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่  จากนั้นอิสรัทุกท่านเลือกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา สินคา้แบร์น
ดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, 
ตามอธัยาศยั 

 
 
คํา่         รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์ 
ที่พัก          NH NEUE MESSE MUNICH  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เก้า (9) มิวนิค - พระราชวงันิมเฟนบรูก – ALLIANZ ARENA – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นนาํท่านชมบริเวณรอบนอกของ พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวงัฤดู
ร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษตัริยลุ์ดวกิที่ 2 ผา่นชมบริเวณสนามกีฬาํโอลิมปิค ที่มิวนิคไดรั้บ

เกียรติใหเ้ป็น เจา้ภาพเม่ือปี ค.ศ.1972  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั สนามฟุตบอล ALLIANZ 
ARENA สนามทีมเหยา้ของทีมฟุตบอล BAYERN MUNICH  ทีมฟุตบอลช่ือดงัของเยอรมนัและของโลก  

 
 
จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925 
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วนัที่สิบ (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                                  ************************************  
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อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู ่
เด็กตํ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

สิงหาคม 58 
          7-16ส.ค. /14-23 / 21-30 

95,900 95,900 91,900 89,900 12,000 

กันยายน 58 
4-12 / 11-20 / 18-27 / 

25 ก.ย. -4 ต.ค. 
95,900 95,900 91,900 89,900 12,000 

ตุลาคม 58 
2-11 / 9 -18 / 16 -25 / 

      
99,900 99,900 95,900 92,900 12,000 

พฤศจิกายน 58 
      6- 15 / 13-22 / 20 – 29 /  
                 27 พ.ย. -6 ธ.ค. 

95,900 95,900 91,900 89,900 12,000 

ธันวาคม 58 
4 -13 / 11-20 / 

95,900 95,900 91,900 89,900 12,000 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ต้ังแต่  20 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต่ํากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน / ต๋ัวกรุ๊ป เมื่อออกต๋ัวแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 
หมายเหตุ : 
รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ การเมอืง/ ประท้วง/ ปิด
ถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ 

การจองและการชําระ  
a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณวีีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกําหนด 

เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคนืเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกําหนดการออกต๋ัวกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เมือ่ท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณยีกเลกิการเดินทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณทีีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนื

เงินค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนยืน่ให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเตมิ เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   สาํหรับนํ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั /Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 


