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จุดเดนของทัวร
สายการบิน สายการบินไทย (TG) สายการบินแหงชาติ ที่รูใจคนไทย บินตรงทั้งไปและกลับ
โรงแรม พักโรงแรมระดับมาตรฐานยุโรป
อาหาร

เชา เปนแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ํา เปนอาหารจีนสลับอาหารพื้นเมือง มีอาหารไทยเปน
บางมื้อเพื่อเพิ่มรสชาติในตางแดน

ทัวร

รายการทัวรจัดใหแบบสบายไมเหนื่อย คอยๆ ไปทีละเมือง...สุดคุม
ไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก, ถังเก็บบมไวนที่ใหญที่สุดในโลก
ทิทิเซ

- เขตปาดํา (Black Forest) เมืองที่เปนแหลงผลิต และตนกําเนิดของนาฬิกากุกกู

ชวานเกา

- ปราสาทนอยชวานชไตน สัญลักษณของสวนสนุกดิสนียแลนด

มิวนิค

- เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรีย เขตทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวทั่วโลก เปนเมืองที่รูจักกันดีในการจัดงาน “ออคโทเบอรเฟส”
เทศกาลดื่มเบียร

เนิรนแบรก - เมืองที่มีปราสาทสวยงามบนเนินเขา
เดรสเดน

- เจาของสมญานาม ฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ

เบอรลิน

- เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี

ไรนแลนด

- ลองเรือชมแมน้ําไรน

โคโลญจ

- มหาวิหารโคโลญจน

แฟรงคเฟรต - ศูนยกลางทางพาณิชยกรรม และการธนาคารของเยอรมนี
พาหนะ

รถโคชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป พรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง (รวมคาทิปเรียบรอยแลว)

หัวหนาทัวร

นําทัวรโดยหัวหนาทัวรที่มีประสบการณ

มีความรับผิดชอบสูง

ความสะดวกอยางใกลชิดตลอดการเดินทาง

ใหบริการและอํานวย
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต (เยอรมนี)
คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร

D

สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่บริษัท คอยใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
23.40 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต โดยเที่ยวบินที่ TG920
วันที่สอง แฟรงคเฟรต - ไฮเดลเบิรก - ทิทิเซ
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงคเฟรต หลังผานการตรวจคนเขาเมืองแลว ออกเดินทางโดย
รถโคชปรับอากาศสู ไฮเดลเบิรก
ทางการศึกษาของเยอรมนี

เมืองตนตํารับของศิลปะยุคโรแมนติก และศูนยกลาง

อีกทั้งยังเปนเมืองพระราชสมภพของพระเจาอยูหัวอานันท

มหิดลอีกดวย มีแมน้ําเนคการตัดผานกลางเมือง นําทานขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิรก ซึ่ง
ตั้งอยูบนเนินเขาที่มีอายุ 900 ป ซึ่งไดมีการพัฒนาการมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยโกธิกใน
ศตวรรษที่ 14 จนถึงสไตลบารอก ดานหนาของอาคารพิพิธภัณฑดานเวชภัณฑเยอรมัน
เป น การสร า งด ว ยศิ ล ปะผสมผสานระหว า งอิ ต าเลี ย นเรอเนซองส , ดั ช ต และเยอรมั น
ประดับดวยรูปปนของเหลานักบุญชาวเยอรมัน และเทพเจาชาวโรมัน นําทานเขาชมบริเวณ
ภายในปราสาทอั น เป น ที่ ตั้ ง ของ ถั ง ไวน ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก สามารถจุ ไ วน ไ ด ก ว า
220,000 ลิตร เชิญทานทดลองชิม ไวน สดรสเลิศ และบันทึกภาพของเมื องไฮเดลเบิร ก
จากระเบี ยงของตัว ปราสาทที่ส ามารถมองวิว ทิ ว ทั ศนเมืองที่ส วยงาม สมควรแกเวลานํ า
ทานเขาสู เขตเมืองเกา Old City ที่มีสะพานคารลธีโอดอรเชื่อมระหวางเมืองใหม อิสระ
ใหทานไดเดินชมคารตางๆ การอนุรักษไวใหเปนมรดกของเมือง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกเดินทางผานชมบรรยากาศใน เขตปาดํา ที่อุดมสมบูรณไปดวยปาสนและตนไมนานา
พรรณสู เมืองทิทิเซ

ตั้งอยูริมทะเลสาบที่แสนโรแมนติก เมืองที่เปนแหลงผลิต และตน

กําเนิดของนาฬิกากุกกูที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นําทานชมการสาธิตวิธีการผลิต และเลือก
ซื้ อ กลั บ บ า นเป นของฝาก จากนั้ นอิ ส ระให ท า นได เดิ นเที่ ย วชมเมื องหรื อ เลื อ กซื้อ ของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Hofgut Sternen Hotel Titisee  หรือระดับใกลเคียงกัน)

วันที่สาม ทิทิเซ - ฟุสเซน - ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน - มิวนิค
เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู ฟุสเซน เมืองสุดทายปลายเสนทางถนนสายโรแมนติก ระหวางทางผาน
ชม ทะเลสาบ

โบเดนเซ ซึ่ ง เป น ทะเลสาบที่ ตั้ ง อยู บ ริ เ วณรอยต อ สามประเทศคื อ

เยอรมนี, ออสเตรียและสวิส แลวเขาสู หมูบานชวานชเกา
นอยชวานชไตน

ซึ่งเปนที่ตั้งของ ปราสาท

และ ปราสาทโฮเฮนชวานชเกา จากนั้นนําทานเปลี่ยนขึ้นรถมินิบัส

ทองถิ่นขึ้นสูปราสาทนอยชวานชไตน ที่สรางในสมัยพระเจาลุควิกที่ 2 ตามจินตนาการของ
คี ตกวี ช าวเยอรมนี เที่ย วชมความสวยงามของป า ไม และบ า นพั ก สไตล ช าเล ต ที่ป ระดั บ
ประดาไปด ว ยดอกไม ห ลากหลายสี ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น อั น งดงามของตั ว ปราสาทที่ โ ดเด น มี
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ทะเลสาบ และธารน้ําลอมรอบจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผานโตรกผาพอลเล็ท ผาสูง 200
เมตร เปนจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบนหนา แลวเขาชมภายในปราสาทที่
งดงามในคริสตศตวรรษที่ 18-19 สรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 ชม หองทรงงาน, หอง
บรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต รับฟงเรื่องราวอันนาสลดในของ
ผู ที่ ส ร า งปราสาทแห ง นี้ ใ ห ง ดงามยากเกิ น กว า จะบรรยาย แม ก ระทั่ ง ราชาการ ตู น
วอลทดิสนียยังไดจําลองแบบไปเปนปราสาทในเทพนิยาย

อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ

ของสวนสนุกดิสนียแลนด สมควรแกเวลานําทานนั่งรถมาลงจากยอดเขา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกเดินทางสู มิวนิค เมืองหลวงแหงแควนบาวาเรียหรือบาเยิรน

ซึ่งไดรับการกอตั้งใน

ค.ศ. 1158 เขตทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั่วโลกเจาของภูมิประเทศอัน
งดงามหลากหลาย โอบลอมดวยเทือกเขาอันสวยงาม นําชม จัตุรัสมาเรียน ซึ้งเปนยาน
ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง

เปนที่ตั้งของเขตเมืองเกาโดยมีศาลาเทศบาลเมือง และหอ

นาฬิกาซึ่งจะมีนักทองเที่ยวเฝาชมตุกตาที่จะออกมาเตนรําเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00
น. และ 17.00 น.
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ Restaurant

Hofbraeuhaus

ซึ่งเปนโรงเบียรเกาแก อิ่ม

อรอยกับขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสียง พรอมเบียรเหยือกสนุกสนานกับดนตรีพื้นเมือง
และการแสดงแบบพื้นเมืองบาวาเรีย
พักคางคืน ณ Courtyard by Marriott Hotel Munich  หรือระดับ
ใกลเคียงกัน
วันที่สี่

มิวนิค - เนิรนแบรก - เดรสเดน

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เนิรนแบรก เมืองที่มีปราสาทสวยงามตั้งอยูบนเนินเขาสูงเดน นําทานเที่ยว
ชมบริเวณเมืองเกาซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกเดินทางตอไปยัง เมืองเดรสเดน เจาของสมญานาม ฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ วา
กันวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองนี้ไดกลับมามีบทบาทในฐานะเมือง
หลวงของแซกโซนี่อีกครั้ งหนึ่ งในป ค.ศ. 1990 หลั งจากมีก ารรวมประเทศ เมื องได ถู ก
บูรณะขึ้นมาใหมอยางมีขั้นตอน อันสืบเนื่องมาจากผลแหงการทําลายลางของสงครามโลก
ครั้งที่ 2

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Residenz Alt Hotel Dresden  หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่หา

เดรสเดน - เบอรลิน

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมเมืองอันงดงาม โบสถเฟราเอน (Frauenkirche) ที่เกาแกรองรอยของการ
ทําลายลางของสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน บริเวณนี้คือฐานรากของ
เมืองที่วางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจาออกัสตัสผูแข็งแกรง ทรง
โปรดใหสรางเมืองในสไตลแบบบารอกขึ้น เซมเพอรโอเปราเฮาส ที่เมืองนี้มีความโดดเดน
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อย า งเท า เที ย มกั น ทั้ ง ด า นสถาป ต ยกรรมและดนตรี พระราชวั ง สวิ ง กอร ผลงานชิ้ น เอก
รูปแบบ บารอกบนฝงแมน้ําเอลเบ บริเวณลานไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยน้ําพุและ
รูปปนมากมาย เขาชมแกลลอรี่ที่แสดงภาพวาดที่สําคัญของราฟาเอล, แรมแบรนท เปน
ตน จากนั้นไปชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร ที่มีคอลเลคชั่นดานอาวุธชั้นเยี่ยมและเครื่อง
แตงกายในราชสํานักในราชพิธี ที่ลวนแตนาสนใจ กอนไปชมศาลากลางจังหวัดโบสถค
รอยซ ที่เกาแกของเมือง กลาวกันวามีชิ้นสวนเล็กๆของไมกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว
ผ า นชม โบสถ แ ห ง ราชสํ า นั ก (Hofkirche)
(Verkehsmuseum)

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ด า นการขนส ง

ที่มีการรางภาพบนฝาผนังนี้จนในป ค.ศ. 1906 ไดมีการวางแผน

กระเบื้องเคลือบจากไมเซนจํานวน 24,000 แผนลงไปบนรูป แลวอิสระใหทานไดชอปปง
ในหางสรรพสินคาอันทันสมัยสไตลอารตนูโว
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกเดินทางตอไปยัง เมืองเบอรลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี นําทานเขาสู จัตุรัส
โพสตแดมเมอร (Potsdamer

Platz)

เมืองใหมที่ถูกสรางขึ้นใหมีขนาดใหญและ

ทันสมัยแหงหนึ่งในยุโรป ใชเงินทุนกวา 4 พันลานเหรียญยูโร ภายในประกอบไปดวยตึกที่
ทําการของ Sony, A&T, ABB, และชอปปงขนาดใหญ Arkarden ที่ทันสมัย รวมทั้งแหลง
บันเทิง ภัตตาคาร, คาสิโน และโรงภาพยนตร ฯลฯ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Excelsior Hotel Berlin  หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่หก

เบอรลิน - ชมเมือง

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชมกรุงเบอรลิน เมืองหลวงใหม ชมรองรอยในประวัติศาสตรแหงการปกครอง
ที่แยกเยอรมนีออกเปนสองฝงระหวางตะวันตกและออก นําชม กําแพงเบอรลิน กําแพงที่
มีความยาวกวา 100 ไมล สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาดที่เกิดจากศิลปนกวา 118
ทานบนซากกําแพงกวา 1,200 หลา ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆ แทนคําพูดที่ไดรับการยก
ยองวาเปนเปนภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนําทานเขาชม เช็คพอยทชารลี
ซึ่งเปนเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและรัสเซีย เขาชมพิพิธภัณฑที่จัดแสดง
เรื่ อ งราวของความสู ญเสี ย , ความพลั ด พราก จากครอบครัว และคนที่ รั กเพี ย งเพราะการ
แตกตางในดานการปกครอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นํ า ชม เบอร ลิ น โดม มหาวิ ห ารโปรเตสแตนต ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในเยอรมนี สร า งในระหว า งป
1894-1905 ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอเนซองส จากนั้นนําทานไปถายรูปกับ ประตูบัน
เดนบรู ก ประตู สั ญ ลั ก ษณ ข องเมื อ งด า นบนเป น รู ป ป น ของเทพี แ ห ง ชั ย ชนะสี ท องเด น
ตระหงา น และพลาดไมไดกั บการถายรู ปกับ อาคารไรชส ตัท ด อาคารที่ ใช เป นรั ฐสภา
แหงเยอรมนี สรางขึ้นดวยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ในป 1884-1894 อาคารรัฐสภา
แห งนี้ถูกใช ม าตั้งแตครั้งสาธารณะรั ฐไวมาร จนหลั งสงครามโลกไดมี การสร างโดมแก ว
ครอบตัวอาคาร โดยสถาปนิกชื่อกองโลกชาวอังกฤษ เซอรนอรแมน ฟอสเตอร หากมีเวลา
ใหทานเดินขึ้นชมวิวทิวทัศนของกรุงเบอรลินบนโดมแกว ที่คลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยว
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มารอเขาคิวทุกวัน สมควรแกเวลานําทานเขาสู เดอะคัวฟวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนชอป
ปง และยานธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอรลินใกลกันเปนโบสถไกรเซอร วิลแฮลม จักรพรรดิ
ผูเกรียงไกร อิสระใหทานไดชอปปงบนถนนเสนนี้อยางจุใจ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Hotel Holiday Inn Mitti Berlin  หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่เจ็ด

เบอรลิน - ไฮมเมน - โคโลญจน

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางบน ถนนสายเทพนิยายเยอรมัน ซึ่งมีความงดงามมากไปยัง เมืองไฮมเมน
เมืองที่ไดรับสมญาเปนเมืองในเทพนิยายของเยอรมัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกทานเดินทางตอไปยัง โคโลญจ เมืองใหญอันดับสามของประเทศเปนศูนยกลางทาง
การคา อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองนี้ตั้งอยูในลุมแมน้ําไรน เมืองตนกําเนิดของน้ําหอมโอ
เดอโลญจน 4711 หลักฐานทางประวั ติศาสตรที่บ งบอกวาที่นี่เคยเปนเมืองโรมันในชว ง
กอนคริสตกาลคือ กําแพงเมือง หอคอยโรมัน และหลักฐานทางโบราณคดีอีกหลายอยางที่
ถูกเก็บไวในพิพิธภัณฑในปจจุบัน นําทานเขาชมและบันทึกภาพของ มหาวิหารแหงเมือง
โคโลญจน มีแมน้ําไรนเปนฉากหลังประทับใจกับความอลังการของมหาวิหารใหญประจํา
เมือง จากนั้นใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเลนใน ยานถนนคนเดิน ที่เปนแหลงพักผอน
หยอนใจและจับจายของชาวเมืองบน ถนนสายสําคัญ Hohestr

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Mercure West Hotel Colonge  หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่แปด โคโลญจน - ลองแมน้ําไรน - แฟรงคเฟรต
เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองบอบพารด

ซึ่งตั้งอยูในเขตไรนแลนด แหลงผลิตไวนที่ใหญที่สุด

ของเยอรมนี ตลอดเสนทางบริเวณนี้คือไรองุน หมูบานเล็กๆ ที่เงียบสงบและสวยงาม นํา
ทานลงเรือลองชมทัศนียภาพสองฟากฝงแมน้ําไรน แมน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศและยาว
เป นอั นดั บ ที่ ส ามของยุ โ รปที่ มี ค วามยาวทั้ งหมด 1,320

กิ โลเมตร ที่ เปรี ย บเสมื อ น

สายโลหิตที่สําคัญของนานาประเทศในยุโรปตะวันตก ตลอดสองฟากฝงทานจะไดสัมผัส
อากาศบริสุทธิ์ และบรรยากาศที่ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณทั้งทางดานประวัติศาสตร
และทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน ผานชมบรรดาหมูปราสาทเกาแกยุคสมัยขุนนางศักดิ
นา โดยเจาผูครองแควนหรือขุนนางชั้นสูงสมัยโบราณ
เยอรมันสลับกับไรองุนสวยงาม

และบานเรือนรูปทรงนารักทรง

ชมปราสาทกลางน้ําและพบกับความลึกลับของหนาผา

รอเรไลย กอนขึ้นสูฝงที่ เมืองเซนตกอรส
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

ออกเดินทางสู นครแฟรงคเฟรต อดีตอันยิ่งใหญของการตั้งถิ่นฐานริมฝงแมน้ําไรน ถูก
บันทึกไวเมื่อป ค.ศ. 794 เขาสู จัตุรัสโรเมอร ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเมืองแฟรงค
เฟรต ความสําคัญของที่แหงนี้มี เดอะไคเซอรซาล หรือหองจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการ
สวมมงกุฎอันยิ่งใหญ ตรงกลางจัตุรัสเปนน้ําพุแหงความยุติธรรมดานหนาเปนบานโครงไม
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สมัยกลางที่ไดรับการบูรณะแลว เซนตปอลล

ถือเปนรัฐสภาแรกของเยอรมัน แลวเขาสู

ถนนไซล ถนนสายชอปปงที่ยาวที่สุดของเยอรมนี อิสระใหทานไดชอปปงเปนการสงทาย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ Sheraton Congress Hotel Frankfurt  หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่เกา

แฟรงคเฟรต - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ณ หองอาหารโรงแรม
หลังอาหาร ออกเดินทางสู สนามบินแฟรงคเฟรต

14.45 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ TG921
วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

06.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขาชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
ดวยความสวัสดี


รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน

Euro 16 Grand Germany by TG

เจาะลึกเยอรมนี 10 วัน
อัตราคาบริการผู

ผูใหญ

เด็กต่ํากวา 12 ป

เดินทาง 16 ทาน

พักหองคู

กับ 1 ผูใหญ

16 – 25 ก.ย. 59
14 - 23 ต.ค. 59
11 - 20 พ.ย. 59
2 - 11 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60

เด็กต่ํากวา 12 ป เด็กต่ํากวา 5 ป
กับ 2 ผูใหญ

กับ 2 ผูใหญ

มีเตียงเสริม

ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ปดกรุป

ภายในวันที่
15 ส.ค.

119,000

112,00

111,000

110,000

12,500

15 ก.ย.
15 ต.ค.
5 พ.ย.

129,000

122,00

121,000

120,000

12,500

15 พ.ย.

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ Tax-Insurance-Fuel Charge เพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
*** ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการยื่นวีซา ซึ่งอาจจะมีคาใชจาย
แตกตาง และตองมีคาใชจายและเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากทางสถานฑูต จะอนุมัติวีซาใหพํานักอาศัยใน Etats
Schengen อยางเครงครัด
อัตรานี้รวม
1) คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (Economy Class)
2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

EU 16 แกรนดเยอรมนี 10 วัน by TG

หนา 7 จาก 9

3) คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (รวมทิปเรียบรอย) กฎหมายใน
ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน
4) คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
5) คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือระดับเดียวกัน พรอมอาหาร (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไม
มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งานแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผล
ทําใหตองมีการเปลี่ยนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเปนสําคัญ)
6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
8) คาวีซาทองเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมยื่นวีซาให ไมวา
วีซาจะผานหรือไม)
9) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ เที่ยวใหความรู สนุกสนาน และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวก ตลอดการเดินทาง 1 ทาน
10) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่กําหนดโดยสายการบิน ทานละ 1 ใบ (น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม) สวน
กระเปาใบเล็ก อยูในความดูแลของทาน (น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม)
11) คายกขนกระเปาเดินทางใบใหญขึ้นบนหองพัก (Porterage) ทานละ 1 ชิ้น
12) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท
กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
13) ของแถมพิเศษ! กระเปา Han Carry มีลอลากสําหรับผูรวมเดินทางทุกทาน
อัตรานี้ไมรวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
3) คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
4) คาน้ําหนักกระเปาเดินทางสวนที่เกินกําหนดโดยสายการบิน (ทานละ 30 กิโลกรัม)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1) ตั๋วกรุปชั้น Economy Class ตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น และไมสามารถสะสมไมลได สําหรับ
สมาชิ ก บั ต รทองที่ เ ดิ น ทางโดยบั ต รโดยสารกรุ ป ของสายการบิ น ไทย จะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ อ ภิ นั น ทนาการ
อัพเกรดชั้นโดยสารและไมไดรับสิทธิ์พิจารณาการไดรับหรือรักษาสถานภาพบัตรทอง
2) กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก ทานละ 20,000 บาท
3) กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา,
คามัดจําตั๋วเครื่องบิน และคาบริการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน 7 วัน
4) สวนที่เหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติและไมมีการคืนเงินมัดจําใดๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิกการสํารองที่นั่งและการเดินทาง
1) ยกเลิก 45-15 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
2) ยกเลิก 14-07 วันกอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท
3) ยกเลิก 06 วันกอนการเดินทาง เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดไปแลวจํานวนมาก
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนสวนที่เหลือใหกับทาน ซึ่ง
อาจจะไดเฉพาะคาตั๋วเครื่องบินเทานั้น
เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซาประมาณ 20 วันทําการ)
1) หนังสือเดินทาง
1.1 ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน (สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซาของทาน)
1.2 ตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
2) รูปถาย
2.1 รูปถายปจจุบันหนาตรง 2x2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไม
เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั่ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป
3) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรขาราชการ, สําเนาใบสูติบัตร (สําหรับเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป และถึงแมจะมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปแลว แตยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลวทาง
สถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวย) และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี)
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4) หลักฐานการเงิน
4.1 หนังสือรับรองจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) และ สําเนาสมุดเงินฝากสวนตัวของผูเดินทาง
ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อบัญชีจนถึงยอดคงเหลือปจจุบัน

(กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากกอนถาย

สําเนา) ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี
สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
4.2 ทางสถานทูตไมรับบัญชีที่เปนชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนที่มี กรรมการผูมีอํานาจ
5) หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)
5.1 กรณีเปนพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางาน
และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
5.2 กรณีเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองจากหนวยงาน ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเริ่มทํางานและ
ชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน และสําเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพก
หรือใบรบ.
5.4 กรณีเปนเจาของกิจการ
- หลักฐานประกอบการคา เชน สําเนาใบทะเบียนการคา, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา,
หนังสือบริคณหสนธิที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวนพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
และประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 6 เดือน)
5.5 กรณีเปนแมบาน
- ตองเตรียมหลักฐานของสามีตามขอ 3-5 พรอมสําเนาทะเบียนสมรส
(กรณีไมไดจด
ทะเบียนสมรส ใหทําหนังสือรับรองชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ), สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบ
มรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)
5.6 กรณีผูเยาวอายุต่ํากวา 20 ป
- ไมไดเดินทางพรอมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะตองไปทําหนังสือยินยอมใหเดินทางไป
ต า งประเทศ จากอํ า เภอหรื อ เขตที่ ท า นอยู โดยระบุ ชื่ อ ผู ที่ เ ด็ ก เดิ น ทางไปด ว ยพร อ มแนบ
หลักฐานของบิดาและมารดา จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะตอง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทาง
ราชการอยางถูกตอง (อยางละ 2 ชุด)
- เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น เชน สําเนาใบหยา พรอมทั้งบันทึกการหยาซึ่งแสดงวาเปน
ผูรับผิดชอบเด็ก
เด็กอยูในความปกครองของผูอื่น จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยู
ภายใต ก ารปกครองของผู นั้ น เช น หนั ง สื อ รั บ รองบุ ต รบุ ญ ธรรม เป น ต น
พร อ มแนบ
หลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูที่เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น ตามขอ 3-5
6) หมายเลขโทรศัพทที่บาน, ที่ทํางาน, สถานศึกษา และโทรศัพทเคลื่อนที่ (**เพื่อความสะดวกของ
สถานทูต ในกรณีที่ตองการทราบขอมูลสวนตัวของทานเพิ่มเติมในการอนุมัติวีซา**)
7) กรณีที่บริษัทฯ ของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ 1-6แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ
คาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้
ในจดหมายดวย
8) การบิ ด เบื อ นข อ เท็ จ จริ ง ประการใดก็ ต าม อาจจะถู ก ระงั บ มิ ใ ห เ ดิ น ทางเข า ประเทศในกลุ ม Etats
Schengen เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป แลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
9) หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและ โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลา และหาก สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน
10) กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
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*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได
จั ด ทํ า ขึ้ น จากประสบการณ แ ละระเบี ย บของสถานทู ต
ซึ่ ง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามแต
สถานการณและคุณสมบัติของลูกคาในแตละบุคคล ***

(*** เอกสารทุกอยางตองไปแปลเปนภาษาอังกฤษมากอน ***)
**หมายเหตุ**
คาบริการแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในราคาทัวร
ขั้นตอนการยื่นวีซา ..... หากสถานทูตรับคํารองยื่นขอวีซาของทานแลวทางสถานทูต
ไมอนุญาตใหดึงพาสปอรตไปใชได เพราะอยูในชวงของการพิจารณาคํารองขอวีซา
ทองเที่ยวใหกับทาน ทั้งนี้ พาสปอรตของทานจะไดรับกลับคืนอีกครั้ง ในวันนัดหมาย
เดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ.
หมายเหตุ
1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 16 ทานและ/หรือผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 16 ทาน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หักคาธรรมเนียมวีซาหรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสินสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน ความลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ ฯลฯ
3) เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการหรือ ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4) กรณีเมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5) การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
6) หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
7) กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อทานได ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
8) ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได ทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
9) ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ



