Best of Germany 8 days
** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่แฟร้งค์เฟิร์ต
ไม่ย้อนเส้นทาง **
เยอรมัน 8 วัน 5 คืน
ชมจัตรุ สั เมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของ
เมืองฟุสเซ่นและโอเบอรามาเกา
เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
และปราสาทไฮเดลบิรก์
ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิรก์ และเมืองน่ ารักอย่างคอค
แฮมและเมืองเทรียร์
ล่องเรือแม่น้าไรน์ ที่เมืองบ๊อปพาร์ดและเซ้นต์กอร์
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Roermond Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ เยอรมันและออสเตรีย นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง
ต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้

1

มิ วนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ ด้วย
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมือง
เก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย
ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ งั ้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุด
วิคที ่ 2 และยังเป็ น ปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนีย์
ฟุสเซ่น
เมืองทีมี่ อายุมากกว่า 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ทีเ่ คยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุค
โรมัน
นูเรมเบิ รก์
อีกหนึง่ เมืองสวยน่ำรักๆ ของเยอรมัน เมืองโบรำณทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิ้งระเบิดอย่ำงหนักในปี 1945
จำกสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึ้นมำใหม่ให้งดงำมดังเดิม
แบมเบิ รก์
เมืองท่องเทียวที
่ มี่ ชอื ่ เสียงมำกทีสุ่ ดในรัฐบำวำเรีย เยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทำงประวัตศิ ำสตร์ทมีี ่
ควำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมทีได้
่ รบั กำรเก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี จนทำให้ทนี ่ ี ่
ได้รบั กำรขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลก โดยองค์กำรยูเนสโกเมือ่ ปี ค.ศ.1993
ไฮเดลเบิ รก์
ตัง้ อยู่ในรัฐบาเด้น-เวิรท์ เทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ เมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึง่
เทรียร์
เมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ดุ ในประเทศเยอรมนี โดยตัง้ อยู่ในหุบเขำเทีป่ กคลุมไปด้วยไร่องุ่นบนฝั ง่ แม่น้ ำโมเซลเลอ ใน
เขตรัฐไรน์แลนด์-พำลำทิเนต ต่อมำกลำยเป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำทีย่ งิ ่ ใหญ่มำกแห่งหนึง่ ของประเทศ
เยอรมนี
มอนเชาว์
เมืองท่องเทียวเล็
่ กๆ ทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์อย่ำงมำกเมืองหนึง่ ของประเทศเยอรมัน มีถนนใจ
กลำงเมืองทีท่ อดยำวเรียงรำยไปด้วยบ้ำนครึง่ ไม้ทมี ่ แี ม่น้ ำรูรไ์ หลผ่ำนด้ำนหลัง โดยบ้ำนครึง่ ไม้เหล่ำนี้ถูกเก็บ
รักษำไว้เป็ นอย่ำงดีมำจนถึงปั จจุบนั
โคโลญจ์
เป็ นเมืองเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทตัี ่ ง้ มำตัง้ แต่สมัยโรมัน และยังเป็ นเมืองหลวงเก่ำของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีต
ก่อนกำรรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเรำจะรูจ้ กั เมืองนี้ตำมชือ่ ของน้ ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์
และยังเป็ นแหล่งผลิตน้ ำหอมดังกล่ำวมำตัง้ แต่เกือบ300ปี เลข 4711
คอคเฮม
เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมนติกแห่งหนึง่ ในหุบเขำในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟำลซ์ ประเทศเยอรมนี พื้นทีส่ ว่ นใหญ่เป็ น
แม่น้ ำและเทือกเขำน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่ นกัน เป็ นเสน่หอ์ นั โรแมนติกแก่ผมู้ ำเยือน
บ๊อปพาร์ดและเซ้นต์กอร์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำไรน์ แม่น้ ำสำยสำคัญของประเทศ ไหลผ่ำนเมืองต่ำงๆ และชมทัศนียภำพ
อันงดงำมของบ้ำนเรือและแหล่งปลูกไวน์ทสี ่ ำคัญของเยอรมันี
แฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้
ของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิรต์ และธนาคารกลางยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ า่ รวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุโรป
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วันแรก
22.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
00.50 น.

มิ วนิ ค-โอเบอรามาเกา-โฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ กรุงมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจ
รับสัมภำระ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูต่ วั เมืองมิ วนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยูท่ ำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่ แม่น้ำอิซำร์ เป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำรธนำคำร
และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิทยำลัยที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ และมีอำร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ดุ ด้วย นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโอเบอรามาเกา
Oberammergau (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีม่ ชี ่อื เสียงเมืองหนึ่งในแถบแคว้นบำ
วำเรีย ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ำแอมเมอร์ และเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในด้ำนกำรแกะสลักไม้อกี ด้วย รวมถึง ภำพเขียนสี
บนผนังบ้ำนเรือนสวยงำมทีม่ คี วำมคลำสสิคแบบเยอรมันบำวำเรียแท้ๆ โดยบ้ำนเรือนต่ำงๆ เหล่ำนี้ถูกสร้ำง
มำรำวกว่ำ 300 ปี รอบๆ บ้ำนจะวำดเป็ นรูปสีน้ำมันเรื่องรำวในเทพนิยำยเทพยำดำฟ้ ำดินทีง่ ดงำมมีเสน่ห์ มี
เวลำให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกับบ้ำนเรือนสวยงำมต่ำงๆ และเลือกซือ้ สินค้ำทีร่ ะลึก จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี
ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของ
กษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้ำชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขำสูงทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องกำรสร้ำงปรำสำทตำมเทพนิยำยของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นำท่ำนชมวิวสวยจำก
สะพำนแมรี่ จุดทีถ่ ่ำยรูปกับปรำสำทนี้ได้ดที ส่ี ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสกำร์ดต่ำงๆ ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้
ปรำสำทแห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ด
ให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
ฟุสเซ่น Fussen นำท่ำนเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมืองสุดท้ำยบน
ถนนสำยโรแมนติก ทีเ่ คยมีควำมรุ่งเรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ำยสินค้ำ
และซือ้ ขำยเกลือมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำมน่ำรัก และตกแต่งไปด้วยสีสนั ที่

07.05 น.

กลางวัน
บ่าย
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เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

สวยงำมของบ้ำนเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั และร้ำนค้ำที่
ตกแต่งอย่ำงมีสไตล์ ให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปชัวครู
่ ่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
ฟุสเซ่น-มิ วนิ ค-แบมเบิ รก์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมิวนิคอีกครัง้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมบริเวณห้องจัดแสดง
หรือเฉพาะบริเวณโชว์รมู BMW โชว์รมู แห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้
เวลำท่ำนเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจำกบีเอ็มและมินิคเู ปอร์ ผ่ำนชมสนำมกีฬำอำรี
น่ำ อลิอนั ซ์ โอลิมปิ คทำวเวอร์ เป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158
มีบรรยำกำศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่ำแบบเรอเนซองส์คลำสสิค
หรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำท่ำนสูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน
ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูปปั น้ พระแม่มำรีทองคำบนเสำ
สูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำ
เต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมี
โบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำ
แบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่มำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม
เมืองนูเรมเบิ รก์ อีกหนึ่งเมืองสวยน่ำรักๆ ของเยอรมัน นำท่ำนเดินเล่นในเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปั ตยกรรมที่
สวยงำม เดินชมเมืองโบรำณทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่ำงหนักในปี 1945 จำกสัมพันธมิตรแต่
ปั จจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม ให้ท่ำนถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับบริเวณด้ำนหน้ำของโบสถ์
เซนต์ลอร์เรนซ์ พร้อมเดินเล่นชมเมืองจนกระทังถึ
่ งบริเวณจัตุรสั กลำงใจเมืองซึง่ มีตลำดนัดขนำดใหญ่ประจำ
เมือง ถือเป็ นตลำดนัดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของตลำดมีโบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่น
คือนำฬิกำตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจัวของโบสถ์
่
พระแม่มำเรีย จำกนัน้ อิสระให้ท่ำน ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน้ำ พุ
เชินเนอร์บรุนเนน สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองแบมเบิ รก์ Bamberg เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
มำกทีส่ ดุ ในรัฐบำวำเรีย เยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทำงประวัตศิ ำสตร์ทม่ี คี วำมโดดเด่นทำงด้ำน
สถำปั ตยกรรมและมรดกทำงวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั กำรเก็บรักษำไว้เป็ นอย่ำงดี จนทำให้ทน่ี ่ไี ด้รบั กำรขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นเมืองมรดกโลก โดยองค์กำรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบิรก์ จึงกลำยเป็ นศูนย์กลำงของกำร
ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกเป็ นอันดับต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองเก่ำของแบมเบิรก์ Bamberg อำทิ ศำลำกลำง ตัง้ อยู่กลำงเมืองแบมเบิรก์ บนสะพำน Obere
Brücke สร้ำงคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึง่ ปั จจุบนั ทีน่ ่ไี ด้ถูกเปลีย่ นให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ Sammlung Ludwig
Collection Bamberg ซึง่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เครื่องกระเบือ้ ง หรือมหำวิหำรแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซ้นต์
จอร์จ หนึ่งในสิง่ ก่อสร้ำงทีม่ ชี ่อื มำกทีส่ ดุ ของเมือง ซึง่ ก่อตัง้ โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ ส่ี องโดยสถำปั ตยกรรมแบบ
โรมำนเนสก์ตอนปลำยและศิลปะแบบโกธิค โดยภำยในประกอบไปด้วยหอทัง้ สองด้ำนของตัวตึกจำนวน 4 หอ
นอกจำกนัน้ ข้ำงๆ ตัววิหำรยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์พพิ ธิ ภัณฑ์จดั แสดงของมีค่ำทำงศำสนำ จำกนัน้ นำท่ำน
เดินทำงสูเ่ มืองโรเธนเบิ รก์ อ๊อบ เดียร์ เทาเบอร์ Rothenburg Ob Der Tauber เมืองเล็กๆ ทีม่ อี ำคำร
บ้ำนเรือนรวมไปถึงร้ำนค้ำต่ำงๆ ตกแต่งได้อย่ำงน่ำรัก มีควำมคลำสสิค เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั กำรอนุรกั ษ์อำคำรใน
สมัยยุโรปยุคกลำงไว้เป็ นอย่ำงดี มีกำแพงเมืองและป้ อมปรำกำรหอคอยล้อมรอบ ทำให้บรรยำกำศดูยอ้ นยุค
คลำสสิค นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเมืองโรเธนเบิรก์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองแห่งป้ อมปรำกำร ทีย่ อ้ นยุคกำรสร้ำง
เมืองไปในศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั นี้กย็ งั คงสภำพเดิมเอำไว้ได้ภำยในกำแพงเมืองโบรำณทีแ่ ข็งแกร่งท่ำนจะชื่น
ชมกับบรรยำกำศของบ้ำนเรือนและศำสนสถำนทีไ่ ด้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี เช่น วิหำรเซ้นต์จำค็อบ,
จัตุรสั มำร์คพลำซและถนนช้อปปิ้ งคลอสเตอร์กำส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ในรัฐบำเด้นเวิรท์ เทมแบร์ก ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์ของ
ไทยเมืองหนึ่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ซึง่
เป็ นเมืองทีพ่ ระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั อำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมำ
เดินบนเส้นทำงนักปรำชญ์ของเมืองนี้แล้วและเป็ นเมืองมรดกโลกองค์กำรยูเนสโก้ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเทีย่ ว
มำกมำย และเป็ นเมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่มี หำวิทยำลัยไฮ
เดลแบร์กยังเป็ นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่สดุ ของเยอรมันอีกด้วย นำท่ำนขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขำ นำท่ำน
เข้ำชม ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ำเนคคำร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อมปรำกำร
มำก่อนแต่ภำยหลังมำเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่อำศัย ส่วนปรำสำทแห่งนี้ถูกนำมำจำกหลำยทีด่ ว้ ยกัน สำหรับส่วนที่
เก่ำแก่ทส่ี ดุ ของปรำสำทแห่งนี้ คือ เสำแกรนิตแบบโรมัน ซึง่ นำมำจำกพระรำชวังหลวงของพระเจ้ำชำร์ลเลอ
มำร์น ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงต่อเติมเรื่อยมำตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงครำม 30 ปี ดังนัน้ จึง
ทำให้เรำพบรูปแบบของสถำปั ตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นโกธิค เรอเนอซองส์หรือ
บำร็อค และชมถังไวน์ทม่ี อี ำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปบนสะพำนเก่ำแก่ของ
เมืองไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จำกจุดนี้จะมองเห็นปรำสำทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
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ไฮเดลเบิ รก์ -เทรียร์-มอนเชา-มาสทริชท์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเทรียร์ Trier (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในประเทศ
เยอรมนี ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ 16 ปี ก่อนคริสตกำล โดยตัง้ อยู่ในหุบเขำเทีป่ กคลุมไปด้วยไร่องุ่นบนฝั ง่ แม่น้ำโมเซลเลอ
ในเขตรัฐไรน์แลนด์-พำลำทิเนต และเมืองเทรียร์น้เี ป็ นเมืองอำณำนิคมของโรมันตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 และ
ในศตวรรษถัดมำก็กลำยเป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำทีย่ งิ่ ใหญ่มำกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในช่วง
ปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 3 เมืองเทรียร์ได้กลำยเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ โรมทีส่ อง เนื่องจำกจำนวนและคุณภำพของ
โบรำณสถำนทีป่ รำกฏอยู่เป็ นข้อพิสจู น์ทโ่ี ดดเด่นของอำรยธรรมโรมัน ต่อมำองค์กำรยูเนสโกได้บรรจุรำยชื่อ
เมืองเทรียร์เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 นำถ่ำยรูปกับพอร์ทำ นีกรำ Porta Nigra ประตูเมืองโรมันโบรำณ
ขนำดใหญ่ทไ่ี ด้รบั กำรยอมรับว่ำมีขนำดใหญ่ทส่ี ดุ ในทำงตอนเหนือของเทือกเขำแอลป์ สร้ำงด้วยหินทรำยสี
เทำในช่วงปี ค.ศ.186-200 แล้วนำชมมหำวิหำรเทรียร์ Trier Cathedral หนึ่งในมหำวิหำรทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดแห่ง
หนึ่งในเยอรมนีและเป็ นมหำวิหำรของนิกำยโรมันคำทอลิก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมอนเชาว์ Monchau เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์อย่ำง
มำกเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน เสน่หข์ องเมืองนัน้ อยูใ่ นบริเวณใจกลำงเมืองทีท่ อดยำวไปตำมถนน
แคบๆ ซึง่ เรียงรำยไปด้วยบ้ำนครึง่ ไม้ทม่ี แี ม่น้ำรูรไ์ หลผ่ำนด้ำนหลัง โดยบ้ำนครึง่ ไม้เหล่ำนี้ถูกเก็บรักษำไว้
เป็ นอย่ำงดีมำจนถึงปั จจุบนั (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
ให้เวลำท่ำนได้เดินเล่นชมเมืองสวยงำม
และเก็บภำพถ่ำยเป็ นทีร่ ะลึก จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมาสทริชท์ Maastricht อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเป็ นเมืองแห่งประวัตศิ ำสตร์ทม่ี คี วำมเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งของประเทศ
เนเธอร์แลนด์โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ำมิวส์ เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดลิมเบิรก์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ำง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองมำสทริชท์ เป็ นทีร่ จู้ กั ในเรื่องของจัตุรสั กลำงเมืองทีง่ ดงำมรวมไปถึงถนน
สำยโรแมนติกและสิง่ ปลูกสร้ำงทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์แน่นอนว่ำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วแรกที่
นักท่องเทีย่ วต้องไม่พลำดกำรไปเยือนคือกำรไปเยือนจัตุรสั ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณใจกลำงเมืองจัตุรสั วริจโทฟ
จัตุรสั ทีม่ ขี นำดใหญ่สดุ ในเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
มาสทริชท์-โรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-โคโลญจ์-โกเบลนซ์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำ
ต่ำงๆ ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada,
Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมำกมำย อิสระให้ท่ำนเดินเล่น
และช้อปปิ้ งสินค้ำต่ำงๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อิ สระให้ท่านรับประทานอาหาร
กลางวันภายในเอ๊าท์เล็ต)
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ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเมืองที่
เก่ำแก่ทต่ี งั ้ มำตัง้ แต่สมัยโรมัน ชือ่ เมืองนี้มำจำก “โคโลเนีย”ซึง่ ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen
เยอรมันเหนือใกล้กบั เมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่ำของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนกำรรวม ตัวกันกับ
เยอรมันตะวันออก คนไทยเรำจะรูจ้ กั เมืองนี้ตำมชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711)
และทีน่ ้กี เ็ ป็ นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่ำวมำตัง้ แต่เกือบ300ปี เลข 4711 คือเลขทีข่ องบ้ำนผูผ้ ลิตนันเอง
่
นำท่ำน
ถ่ำยรูปภำยนอกกับมหาวิ หารโคโลญจ์ เป็ นมหำวิหำรสไตล์โกธิคดัง้ เดิมทีอ่ ยู่ในรำยชื่อของสถำนทีแ่ ห่งมรดก
โลก เป็ นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำโรมันคำทอลิก นับเป็ นวิหำรทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้
ลักษณะสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้ำง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สร้ำงเพื่อ
อุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มำรี เริม่ ก่อสร้ำงมำตัง้ แต่ปี 1248 แต่มปี ั ญหำให้ตอ้ งหยุดพักกำรก่อสร้ำงไป
บ้ำง จึงต้องใช้เวลำกว่ำหกร้อยปี จงึ สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ และสร้ำงเสร็จในปี 1880 และครัง้ หนึ่งสมเด็จพระปิ ย
มหำรำช รัชกำลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมำเยือนเมื่อครำวเสด็จประพำสเยอรมันครัง้ แรกในปี 1897
ในระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ ที2่ เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหำรแห่งนี้รวม 14 ครัง้ แต่ทุกครัง้ เหมือนมีมนตร์ขลัง
ลูกระเบิดพลำดจำกมหำวิหำรไปทุกครำวไปคงควำมเสียหำยแก่มหำวิหำรเพียงเล็กน้อย จำกนัน้ นำท่ำน
เดินทงสูเ่ มืองโคเบลนซ์ Koblenz อีกเมืองหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ำไรน์ เมืองทีเ่ ป็ นจุดบรรจบของแม่น้ำสอง
สำยของเยอรมัน ชมจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สำย คือแม่น้ำโมแซลและแม่น้ำไรน์ ซึง่ ใหลมำบรรจบกัน และไหล
รวมกันลงสูท่ ะเลเหนือ บริเวณนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของอนุสรณ์แห่งสงครำม กับตัวอย่ำงกำแพงเบอร์ลนิ ทีท่ ำงกำร
เยอรมันได้นำมำจำกกรุงเบอร์ลนิ เพื่อติดตัง้ ตำมส่วนต่ำงๆ เพื่อเตือนใจผูค้ นถึงควำมเสียหำยจำกสงครำม ให้
ท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียม์ หึมำทรงม้ของของจักรพรรดิวิ์ ลเฮล์มที่ 1อันโดดเด่นสง่ำงำม และวิวทิวทัศน์
ปรำสำทเก่ำแก่ทต่ี งั ้ เรียงรำยริมแม่น้ำไรน์จำกมุมทีแ่ ม่น้ำสองสำยบรรจบพบกัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
โกเบลนซ์-คอคแฮม-บ๊อปพาร์ด-ล่องเรือ-เซ้นต์กอร์-แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิ น
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคอคเฮม Cochem เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขำในมลรัฐไรน์แลนด์
ฟำลซ์ ประเทศเยอรมนี พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นแม่น้ำและเทือกเขำน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่ นกัน เป็ นเสน่หอ์ นั โร
แมนติกแก่ผมู้ ำเยือน ชำวโคคเฮมนำพืน้ ทีบ่ นเนินเขำเหล่ำนี้ไปทำเป็ นไร่องุ่น เพื่อนำเอำผลองุ่นมำแปลรูปเป็ น
ไวน์ตำมสูตรกำรผสมและบ่มไวน์ชนิดต่ำงๆ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ที่
แสนโรแมนติกในหุบเขำ นำท่ำนถ่ำยรูปกับวิวของปรำสำทไรชส์บวกร์ หนึ่งในปรำสำท Unseen ทีส่ วยงำม
รำวปรำสำทดังเทพนิ
่
ยำยทีม่ อี ำยุเก่ำแก่มำกกว่ำพันปี ของเยอรมนี ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขำสูงเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ประจำเมืองโคคเฮมและดื่มด่ำกับบรรยำกำศของแม่น้ำโมเซลทีม่ ตี น้ กำเนิดในประเทศฝรังเศส
่ และมำบรรจบ
กับแม่น้ำไรน์ในเมืองโคเปลนซ์ประเทศเยอรมนี สำยน้ำโมเซลทีค่ ดเคีย้ วตำมแนวเขำนัน้ เป็ นเสน่หอ์ นั โรแมน
ติก และเป็ นภำพทีง่ ดงำมเหนือคำบรรยำยแก่ผมู้ ำเยือนยิง่ นัก สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูบ่ อ๊ ปพาร์ด
Boppard อีกเมืองแสนสวยริมฝั ง่ แม่น้ำไรน์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) นาคณะล่องเรือนาเที่ยว
ทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝัง่ แม่น้าไรน์ แม่น้ำสำยสำคัญทีส่ ดุ สำยหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภำพ
อันสวยงำมตลอดสองฟำกฝั ง่ แม่น้ำ ผ่ำนแหล่งปลูกองุ่นทีใ่ ช้ผลิตไวน์ขำวอันมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ของเยอรมัน
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุน่ ปรำสำทของโบรำณอำยุกว่ำ 600 ปี และอำคำรบ้ำนเรือนของอดีตเหล่ำขุน
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16.30 น.
20.40 น.
วันทีแ่ ปด
12.30 น.

นำงเยอรมนีทเ่ี รียงรำยอยู่สองฟำกฝั ง่ แม่น้ำ ผ่ำนบริเวณผำหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึง่ มีตำนำนเรื่องเล่ำ
ขำนอันลึกลับของเสียงสะท้อนทีเ่ กิดขึน้ บริเวณนัน้ จนเข้ำสูเ่ ขตเมืองเซ้นต์กอร์ St.Goar เมืองเล็กๆ ทีม่ ี
ชื่อเสียงเพรำะบทกวีของ Heinrich Hene เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั กำรดูแลรักษำอย่ำงดีเยีย่ ม ยังคงให้ภำพประทับใจ
เหมือนทีเ่ คยเป็ นมำใน ค.ศ.ที่ 19 และยังเป็ นเมืองสำคัญสำหรับจัดงำนเทศกำลกำรจุดพลุประจำปี รมิ ฝั ง่ แม่น้ำ
ไรน์ และยังลือชื่อด้ำนเหล้ำองุ่นคุณภำพสูงของเยอรมัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ แฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ
เยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และ
ยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม นคร
แฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์
และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่ม
สหภำพยุโรป นำท่ำนชม จัตรุ สั กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำ
จำกของเก่ำ โดยรักษำรูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของ
มหำวิหำรโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้
ที่ 2 ให้ท่ำนเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้ำนข้ำงก็
คือ Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยู่
ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร
ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับ
อำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำร
ตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซุงอันงดงำมแบบฟำค
แวร์กเฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำร
ดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพ
ควำมสวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำน
ชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำหลำกหลำยบริเวณถนนสำยช้อปปิ้ ง
ย่ำนถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยช้อปปิ้ งทีย่ ำวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยร้ำนจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์
เนมชื่อดังเรียงรำยอยูมำกมำยไม่ว่ำจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น
และเลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ ทัง้ ขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้ำทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินแฟร้งค์เฟิ รต์
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG923
สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

23-30 ก.ย. / 11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. / 2-9 ธ.ค.2561

Best of Germany
(เยอรมัน 8 วัน / TG)
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรอยูแ่ ล้ว มำเดินทำงกับคณะ ท่ำนละ

23-30 ก.ย.61

11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. /
2-9 ธ.ค.61

56,300

54,900

54,300
52,300
5,900
34,900

52,900
50,900
5,900
30,500

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***





หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนำ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพ์เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 พ.ค.
2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของสำย
กำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 2,900 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำบริกำรอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รำยกำร
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
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 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
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2.
3.
4.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน

- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน

ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษท
ั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ
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o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

o
o
o
o
o

ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
หำกเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำแนบ
ฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษท
ั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียนหรือสำเนำบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก
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o หลักฐานการเงิ น
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสาเนาหน้ า
บัญชีหน้ าแรกที่ มีชื่อเจ้าของบัญชี

หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำรเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ ไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับและต้องทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตด้วย อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ
จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยชีแ้ จงเพื่อรับรองกำรเงินพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย
-

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
-

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
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*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
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2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์
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ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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