
 

 

 

 

 

แกรนดเ์ยอรมนั 10 วนั พกัโรงแรม 8 คืน 
รายการพเิศษเดนิทางกลางวนั นอนพกัก่อน 1 คืน แล้วค่อยเร่ิมต้นเที่ยวแบบสดใส 

แฟรงค์เฟิร์ท-ไลฟ์ซิก-เบอร์ลนิ-โพสต์ดมั-เดรสเดน-นูเรมเบิร์ก-มิวนิค- 
การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น-ฟุสเซ่น-ทิทิเซ่ ป่าด า-สตุตการ์ต  

ราคาสุดพเิศษ 77,900- ราคานีร้วมวซ่ีา+ทิปคนขบัรถในยุโรป 

วนัเดนิทาง   13-22 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 2559 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน) 
09.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
12.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG-922 
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN FRANKFURT AIRPORT หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ท – ไลฟ์ซิก - เบอร์ลนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไลฟ์ซิก  เป็นหน่ึงในเมืองส าคญัของแควน้แซกซอนของเยอรมนั อดีตเมืองใน

เยอรมนัตะวนัออก เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ เมืองแห่งวรีบุรุษ ท่ีประชาชนในเมืองร่วมกนั
ต่อตา้นการปกครองแบบคอมมิวนิสตข์องสหภาพโซเวยีตในอดีต  จนท าใหเ้ยอรมนัหลุดพน้จาการ
ปกครองในระบบคอมมิวนิสต ์ปัจจุบนั เป็น เมืองใหญ่ทางการศึกษา และนกัเขียนช่ือดงัอยา่งเกอเธ่ ก็ได้
กล่าวถึงเมืองน้ี วา่เป็นปารีสนอ้ย ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย  น าท่านเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่าของไลฟ์ซิก บริเวณ มาร์เกต็สแควร์ สถานท่ีแลกเปล่ียน-คา้ขายสินคา้

ในอดีต รวมถึงเป็นลานจดังานเทศกาลต่างๆ ชมศาลาวา่การเมืองเก่าท่ีมีอายุร่วม 500 ปี  จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อสู่ 3.มหานครเบอร์ลนิ เมืองหลวงแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารจีน จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม GRAND CITY HOTEL 
BELIN EAST หรือเทยีบเท่า 



วนัทีส่าม เบอร์ลนิ – โพสต์ดัม - เบอร์ลิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโพสต์ดัม ท่ีตั้งแห่งพระราชวงัซองส์ซูซ่ี Sans Souci ซ่ึงเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีมี
ความหมายวา่ไร้กงัวล อดีตพระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศบ์ราเดนเบิร์ก มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี17 น าท่าน
เดินชมบริเวณ รอบนอกของปราสาทหรือพระราชวงัแห่งน้ีท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามโดยเฉพาะ
ในช่วงยคุสมยัของพระเจา้เฟดเดอริคท่ี 2 ดว้ยศิลปะบารอคท่ีสวยงาม รวมทั้งบริเวณอุทยานท่ีไดรั้บการ
ตกแต่งอยา่งสวยงามและมีขนาดใหญ่ร่วม 80 เอเคอร์ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชัว่ครู่อยูใ่นเขตเมืองเก่าของ 
พอสตดมั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเบอร์ลินนครหลวงท่ียิง่ใหญ่แห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัท่ียิง่ใหญ่

และสวยงามหลงัจากการบูรณะคร้ังใหญ่เม่ือคร้ังเปล่ียนแปลงการปกครอง จนท าใหก้ลายเป็นนครหลวง
ท่ียิง่ใหญ่และสวยงามอีกคร้ังดงัเดิม น าท่านชมบริเวณโดยรอบอาคารไรช์สตัดรัฐสภาของเยอรมนัท่ีโดด
เด่นดว้ย ReichstagDomeโดมหลงัคาแกว้ฝีมือการออกแบบของท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิก
ช่ือดงัจากองักฤษท่ีท่านอาจรอคิวเขา้ชมภายใตโ้ดมกระจกแห่งน้ี ก่อนใหเ้วลาท่านชมสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามบริเวณนั้นรวมทั้งประตูบราเดนเบิร์ก สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเบอร์ลิน  ก่อนน าท่านสู่ บริเวณอดีต
ท่ีตั้งของ จุดตรวจ ชาร์ล ีCheckpoint Charlieประตูบราเดนบริเวณท่ีเคยเป็นด่านตรวจระหวา่งตะวนัตก
และตะวนัออก ท่านจะไดพ้บเห็นภาพถ่ายและวธีิการหลบหนีของผูค้นจากฝ่ังตะวนัออกมายงัตะวนัตก  

  จากนั้นน าท่านสู่ ฮีสต์ไซด์ แกลเลอร่ี บริเวณท่ีอนุรักษก์ าแพงเบอร์ลินไวป้ระมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งอดีตของความแตกแยกในรูปแบบของการปกครอง น าท่านพกัผอ่นเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนน
เคอร์เฟอร์สเตนดัมมน์หรือคูดัมมน์ของชาวเบอร์ลิน ยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของคนในเมืองน้ีท่ีไม่นอ้ยหนา้ไป
กวา่เมืองอ่ืนใดในยโุรปตามอธัยาศยั 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง จากน้ันน าท่านกลบัเข้าทีพ่กั  
วนัทีส่ี่  เบอร์ลนิ – เดรสเดน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน เมืองสวยแห่งเยอรมนัตะวนัออกในอดีตเมืองท่ีเคยไดช่ื้อวา่มีจตุัรัส
กลางเมืองท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนัตะวนัออก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินชมบริเวณเมืองเก่าเดรสเดน ท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัวา่เป็น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น า้เอลเบ้  ดว้ย

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆท่ีแมว้า่จะถูกผลกระทบอยา่งหนกัในช่วงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 
2จากการท้ึงระเบิดถล่มทั้งเมือง  ของสัมพนัธมิตร และตอ้งซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ทั้งหมดน าท่านชม วหิาร
ประจ าเมือง  ก าแพงภาพเซรามิคท่ีมี ความยาวถึง 103 เมตรท่ีบอกเล่าประวติัความเป็นมาแห่งเมืองเดรส
เดน เดินบนบลูเทอเรสท่ีเลียบแม่น ้าเอลเบ ้สู่บริเวณ แซมเปอร์โอเปร่าเฮ้าส์ท่ีสวยงาม ก่อนน าท่านเดินชม
บริเวณรอบนอกของพระราชวงัสวงิเกอร์ ท่ีอาณาจกัรแซกซอน โดยจกัรพรรดิออกสัตุส เดอะสตรองได้
สร้างไวอ้ยา่งสวยงามดว้ยศิลปะในยคุบารอค 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม AZIMUT DRESDEN หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก หน่ึงในเมืองโบราณท่ีตั้งอยูต่อนเหนือสุดของแควน้บาวาเรีย - เยอรมนั  

น าท่านแวะเดินเล่นชมเมืองเก่า  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 

แวะชม บีเอม็ ดบับลิว เวลิด ์โชวรู์มท่ีสวยงามและทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์บี เอม็ ดบับลิว ใหเ้วลาเดิน
เล่นถ่ายรูปและเลือกซ้ือของท่ีระลึกของ บี เอม็และมินิคูเปอร์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH SUD หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  มิวนิค-การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมิวนิค นครหลวงท่ีสวยงามของแควน้บาวาเรีย ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆอาทิ ถนนแมกซิมิ
เลียน โอเปร่าเฮา้ส์ พระราชวงัเรสซิเดน้ท ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมาเรียน ศูนยร์วมกิจกรรมนานา
ชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมี หอระฆงั อนัมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ชมยา่นส าคญัๆบนถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ่ 
ท่ีตั้งของโอเปร่าเฮา้ส์ – พิพิธภณัฑเ์รสซิเดน้ท ์ใหเ้วลาชอ้ปป้ิงร้านคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ
ยโุรป อาทิ หลุยส์ วติตอง, มีดกรรไกรตุก๊ตาคู่ , เคร่ืองชงกาแฟเนสเปรสโซ่ , กระเป๋าริโมวา่ , นาฬิกาสวสิ 
ฯลฯ อยา่งเตม็ท่ี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงมากขึน้ 
บ่าย  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคอร์เช่น หน่ึงในเมืองสกีรีสอร์ท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 

จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม MERCURE GARMISCHหรือเทยีบเท่า 
วนัทีเ่จ็ด  การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟขึน้รถไฟไต่เขา+กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
เยอรมนั ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามตลอดสองขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสูง
ระดบั 2,000เมตร แลว้จึงน าท่านเปล่ียนเป็นกระเชา้เคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดบัความสูงสู่ระดบัความสูง 3,000 
เมตร ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตซ์ 
ท่านสามารถเดินขา้มพรมแดนสู่ประเทศออสเตรียจากบนเขาไดเ้ลย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารบนยอดเขา 



บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาดว้ย เคเบิลคาร์ เพยีงสถานีเดียวลงสู่สถานีอปิเซ่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ ท่ีกษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ไดส้ร้างข้ึนในป่าลึกและเป็นปราสาทแห่งเดียวของ
พระองคท่ี์สร้างเสร็จสมบูรณ์ น าท่านเข้าชมภายในปราสาทท่ีงดงามดว้ยศิลปะแบบบารอค รอคโคโค 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟุสเซ่น หน่ึงในเมืองบนเส้นทางท่องเท่ียวช่ือดงัโรแมนติคสตราเซ่ หรือ
เส้นทางสายโรแมนติคแห่งแควน้บาวาเรีย น าท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป-ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกในเมือง  
น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม LUITPOLD PARK  หรือเทยีบเท่า ในเมืองฟุสเซ่น หรือเมืองใกล้เคียง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
วนัทีแ่ปด ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ททิิเซ่ ป่าด า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ท่ีตั้งของ 2 ปราสาทดงัแห่งบาวาเรียน ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
และปราสาทโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได ้ช่ืนชมกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของแควน้บาวาเรียท่ีตั้งอยูใ่นเขต
ของเทือกเขาแอลป์  น าท่าน ขึน้รถชัตเติลบัส ข้ึนเขาเพื่อเขา้ชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงตั้งอยู่
บนเนินเขาสูง สร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วาก
เนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวยจาก สะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด 
ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆซ่ึงความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลทดี์สนีย ์ไดน้ ามา
สร้างเป็นปราสาทในภาพยนตก์าร์ตูน และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสน่ียทุ์กแห่งทัว่โลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่สู่ เขตป่าด าของเยอรมัน เพื่อน าท่านเดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบ

ททิเิซ่ ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าด า ท่ีเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั ใหท้่านเดิน
เล่นชมธรรมชาติหรือชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของเยอรมนั อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เคร่ืองครัวตุก๊ตาคู่ 
ZWILLING กระเป๋า RIMOWA  เส้ือผา้แฟชัน่ AGNER ฯลฯ 
น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม HOTGUT STERNENหรือเทยีบเท่า หรือโรงแรมในเขตป่าด า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
วนัทีเ่ก้า  ป่าด า – สตุตการ์ต – แฟรงค์เฟิร์ท-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตุตการ์ต เมืองแห่งยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของเยอรมนั น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์
เมอร์ซิเดส ท่ีมีการรวบรวมสะสม รถเมอร์ซิเดส หรือรถเบนซ์ท่ีคนไทยคุน้เคย นบัเป็นร้อยคนัใน
หลากหลายประเภท ใหเ้วลาท่านเดินชมพิพิธภณัฑแ์ละเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากแมอร์ซิเดส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง แฟรงค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ศูนยก์ลางธุรกิจและการธนาคารท่ีส าคญัท่ีสุดของ

เยอรมนั น าท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อนังามสง่า มีบา้นไมท้รงเยอรมนั ท่ีไดส้ร้างจ าลองมาจาก
ของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม น าท่านชมมหาวหิารโดม
แห่งแฟรงค์เฟิร์ท ท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาหลงัไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 



ได้เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท เพื่อผา่นขั้นตอนการตรวจเช็คบตัร
โดยสารและท าคืนภาษี 

20.55 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG-923 
 
วนัทีสิ่บ  กรุงเทพฯ 
13.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
                                    อตัราค่าบริการ 
พกัห้องคู่ท่านละ   77,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ           12,000 บาท 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** โรงแรมในยุโรป บางแห่งอาจไม่มีเตียงเสริมให้บริการอาจจะไม่สะดวกส าหรับท่านทีต้่องการพกัห้องละ 3 ท่าน*** 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรณุาวางเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่ าระค่ามดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า เน่ืองจาก

เป็นทวัรร์าคาพเิศษ บรษิทัฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิด้รวมภาษีสนามบนิ และภาษีน ้ามนั) 
ใหก้บัสายการบนิไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่า ซึง่จะท าการยื่นวซี่า 
ล่วงหน้า 1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะต้องช าระค่าเปลีย่นชื่อ



และค่าภาษนี ้ามนัทีป่รบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิให้
ยืน่ และตอ้งช าระค่าวซี่าใหมท่่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื ตอ้งช าระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจ าทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจาก
ออกบตัรโดยสารและท าการยืน่วซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจน
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณยีืน่วซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ามดัจ า และค่าทวัร ์
8. กรณวีซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืค่ามดัจ า และค่าทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรงเฟิรต์ // มวินิค-กรงุเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่า 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี กรม

ธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 2 ม.ีค.2558 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 ค่าทปิคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถิน่-รา้นอาหาร ในยโุรป 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 1,000 บาท 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ส าหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไมร่วมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถ
คนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจัดส่งภายใน 20 วนัก่อนวนัเดินทาง)  : ยืน่วซ่ีาเยอรมนัทุกท่านตอ้งโชวต์วัท่ีสถานทูต 
เอกสารส่วนตัว 
* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนหากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ยเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวซ่ีา 
* รูปถ่ายสีขนาด กว้าง3.5 x สูง 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป และฉากหลงัต้องเป็นสีขาวเท่าน้ัน   
ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว  
3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6  เดือน (ไม่สวม แว่นตาทุกชนิด) 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อ
ได ้(เบอร์มือถือ) 
* ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีท่ีปลดเกษียณแลว้) 
หลกัฐานการท างาน 
* หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)จะตอ้งระบุอตัราเงินเดือน-ต าแหน่ง- 
  วนัเร่ิมงาน  
* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ใหถ่้ายส าเนาทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับการจดทะเบียน การคา้ทุก
หนา้ พร้อมหนา้วตัถุประสงค ์คดัส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเยอรมนัไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

หลกัฐานการยื่นวีซ่าเยอรมนั 
***ย่ืนวีซ่าเด่ียวเยอรมนั ทกุท่านต้องแสดงตวัท่ีสถานทตูเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 7 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 



* กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้ ให้ท าหนงัสือรับรองตวัเอง โดยระบุประเภทงานท่ี 
  ประกอบการ,ท่ีตั้ง  
* ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกดั โดยจะตอ้งระบุต าแหน่ง-วนัเร่ิมงาน-เงินเดือน  (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ) 
หลกัฐานการเงิน 
* ส าเนาถ่ายสมุดเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย ์หรือบญัชีฝากประจ าเท่านั้น  
  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจุบนันบัตั้งแต่เดือนท่ีมีการเรียกเก็บเอกสาร บญัชีจะตอ้งมี 100,000  
  บาท ข้ึนไปพร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของ 
  บญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)   
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทุกกรณี** 
* ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ย สามารถท า BANK GUARANTEE ดว้ยบญัชีเงินฝากของบิดา มารดา หรือ 
พี่นอ้ง และคู่สมรส 
กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั (ฉบบัจริงภาษาองักฤษ)  
* เด็กอายตุ  ่าวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมาย
ยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตราจากทาง
ราชการอยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)             แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 
12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 
 
13. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 



17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ              ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 
 

 
 

 


