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8 วนั แกรนด์เยอรมัน 
TOURCODE : EU151520BZ 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 22 – 29 ม.ีค.  
ราคาทวัร์ 74,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค.  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – แฟร้งค์เฟิร์ต 
20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่มหานครแฟร้งคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินลุฟท์ฮนัซ่า เท่ียวบิน LH773 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 12 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่า 

และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน  

วนัทีส่อง  แฟร้งค์เฟิร์ต – มิวนิค (พกัค้าง 2 คืน) 
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06.00 น. เดินทางถึงสนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี  
07.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินแฟรงเฟิร์ต (FRA) สู่สนามบิน มิวนิค (MUC) โดยเท่ียวบิน LH094 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง)  
08.10 น. เดินทางถึงสนามบิน มิวนิค นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) เมืองทางใตข้องประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย 

(Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจ
เขม้แขง็ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรป และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมใน
การท่องเท่ียวมากท่ีสุด ยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีร่ํารวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค เมืองท่ีรอคอยให้ผูม้า
เยือนไดส้ัมผสักล่ินอายแบบบาวาเรียนแท้ๆ  นาํท่านสู่จตุัรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารี
สีทอง บนเสาท่ีสูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นระลึกภึงเซนตแ์มร่ี นักบุญแห่งแควน้บา
วาเรียท่ีช่วยให้มิวนิคหลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน นาํท่านเขา้ชมความงามของโบสถ ์เซ็นต์ปี
เตอร์ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นโบสถแ์ห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิค นาํท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง 
และ5 โมงเยน็ ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุก๊ตาออกมาเตน้ระบาํ เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ชมยา่น
การคา้โดยรอบมาเรียนพลสั ทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้การเกษตร เช่น ดอกไม  ้พืชผกั ผลไม  ้อาหาร
พื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือก
นัง่จิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village ช้อปป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าตาม

อธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนม หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นนาํซ่ึงมีร้านคา้
ม าก ม าย  อ า ทิ  VALENTINO, VERSACE, SWAROVSKI, LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN 
KLEIN, ASICS, BALLY และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดเ้วลา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมล้ิมลองเมนูขาหมูเยอรมนั 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Maritim Munich **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 

 

วนัทีส่าม มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ขึน้เขาซุกสปิกเซ่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.) เมืองท่ีตั้ งอยู่ทาง
แควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนัติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพเป็นท่ีกล่าวถึงในนาม
ของป่าดาํ ใหท่้านช่ืนชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาท
ของกษตัริยบ์าวาเรีย และยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ เส้นทางน้ีข้ึนช่ือ และ เป็นท่ีรู้จกัในนามเส้นทาง
สายโรแมนติกแห่งเยอรมนั นําท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีอยูถ่ดัลงมาจากปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีคือภาพวาดเร่ืองราวอศัวินแห่งหงส์
ในนิยายพื้นบา้นอนัเล่ืองช่ือ จากนั้นนําท่านนั่งมินิบสัเพื่อเขา้ชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) หรือท่านจะเลือกเดินออกกาํลงักายเพื่อข้ึนชมปราสาทแห่งน้ีก็ได ้ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหน่ึงใน
ปราสาทราชวงัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือ สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 ตาม
จินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ ตวัปราสาทมีท่ีตั้งอนัน่าท่ึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่า 
200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่นํ้ าพอลลทั ท่านจะประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศท่ีแสนจะโรแมนติกดงั
เทพนิยาย ซ่ึง วอลซ์ ดิสนีย  ์ได้จาํลองแบบไปสร้างปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) นาํท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของ

เทือกเขาแอลป์ในเยอรมนั(***หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวยในการข้ึนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ทางบริษทัจะหา
กิจกรรมอ่ืนทดแทนให้) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสองขา้งทางท่ีสลบัไปมาระหว่างทิวเขาและป่าไม ้
นอกจากน้ีท่านมีโอกาสท่ีจะไดเ้ห็นวิวของเทือกเขาแอลป์ท่ีไดช่ื้อวา่หลงัคาแห่งยโุรปอีกดว้ย  อิสระใหท่้านไดเ้ก็บ
ภาพความสวยงามจากยอดเขาซุกสปิเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมิวนิค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Maritim Munich **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 

วนัทีส่ี่ มิวนิค – เรเกนสบวร์ก – บัมแบร์ก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเรเกนสบวร์ก (Regensburg) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีบรรจบกนัของแม่นํ้าดานูบ (Danube river) และ แม่นํ้าเรเกนส (Regen river) ปัจจุบนั
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กลายเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี ซ่ึงถูกก่อตั้งข้ึนโดยชาวโรมนัในช่วง 179 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งน้ี 
องคก์รยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองเรเกนสบวร์กไวใ้นรายช่ือของเมืองมรดกโลกในปี 2006 นาํท่านชมและแวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารเรเกนสบวร์ก (Regensburg Cathedral) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัของเมือง เป็น
คริสตจกัรท่ีถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีสาํคญัของสถาปัตยกรรมโกธิคในภาคใตข้องเยอรมนี มหาวหิารแห่งน้ีสร้างข้ึน
ในช่วงระหวา่งปี 1275 - 1634 ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง จากนั้นนาํท่านชม สะพานหิน
เก่าแก่ (Stone Bridge) ท่ีสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1135 - 1146 ใชใ้นการขา้มแม่นํ้าดานูบ โดยไฮไลทห์ลกัของ
สะพาน คือ อาคารยคุกลางท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหวัสะพาน อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองบัมแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.45 ชม.) เมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง
ใตแ้ละยงัเป็นรัฐท่ีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี องคก์รยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองบมัแบร์กเป็น
เมืองมรดกโลกในปี 1993 เมืองน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ
ประเทศเยอรมนี เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นดา้น
สถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีได้รับการเก็บรักษาไวอ้ย่างดี นําท่านชม อดีตศาลากลางเก่า (Altes 
Rathaus) ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชข้า้มแม่นํ้ าเร็กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1386 นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารบมัแบร์ก หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่มหาวิหารบมัแบร์กเซนต ์
ปีเตอร์และเซนตจ์อร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มีความสาํคญัเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัร
บาทหลวงแห่งบมัแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 
โดยจกัรพรรดิเฮนรีท่ี 2 (Henry II) ซ่ึงแลว้เสร็จในปี 1012 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Welcome Congress Bamberg**** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า บัมแบร์ก – เคมนิทซ์ – เดรสเดิน – เบอร์ลนิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเคมนิทซ์ (Chemnitz) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นเมือง
ใหญ่อนัดบัสามในสหพนัธรัฐแซกโซนี รองจากm และเดรสเดิน ช่ือเมืองตั้งตามแม่นํ้าท่ีไหลผา่นเมือง โดยคาํ
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วา่ เคมนิทซ์ เป็นภาษาซอร์เบีย (Sorbian) แปลวา่ ลาํธารท่ีเตม็ไปดว้ยกอ้นหิน นาํท่านเท่ียวชมความน่ารักของ
เมืองเคมนิทซ์ เร่ิมจากจตุัรัสใจกลางเมือง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียค์าร์ลมาร์ซ (Karl-Marx Monument) 
โรงโอเปร่าเฮาส์ ซ่ึงมีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณท่ีสมบูรณ์ใหไ้ดช้ม ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเดรสเดิน 
(ระยะทาง 79 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความแตกต่างของภูมิประเทศ
อนัสวยงาม เดรสเดินมีประวติัอนัยาวนานตั้งแต่สมยักลางศตวรรษท่ี11 เม่ือมีการตั้งศูนยมิ์ชชัน่นารีข้ึนโดยพระ 
และเปล่ียนมาเป็นศูนยก์ลางของศิลปะและความรู้ของแควน้แซกโซน่ี  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านชม เมืองเดรสเดิน ฉายา "กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่นํ้าเอลเบ”้ ท่ีชาวเมืองต่างภูมิใจวา่ในอดีตท่ีน่ีคือเมืองท่ีสวย

ท่ีสุดในเยอรมนี ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหง้ดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทาํลายในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 นาํท่านชมบริเวณ "ศาลาวา่การ" และ โบสถค์รูช (Kreuzkirche) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมือง สร้างข้ึนใน
สมยัศตวรรษท่ี 13 เช่ือกนัวา่มีช้ินส่วนของไมก้างเขนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชต้รึงพระคริสตส์ถิตอยู ่ณ ท่ีน้ี จากนั้นอิสระให้
ท่านไดถ่้ายรูปบริเวณลานหนา้พระราชวงัซวิงเกอร์ ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน (ระยะทาง 190 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน 
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn City West **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก เบอร์ลนิ – ไลพ์ซิก  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน  ซ่ึงตั้ งอยู่บนแม่นํ้ าสปรี (Spree River) และแม่นํ้ าฮาเฟล  (Havel River) ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเยอรมนี ห้อมลอ้มดว้ยรัฐบรานเดนบวร์ก ในสมยัก่อน เบอร์ลิน เคยเป็นส่วนหน่ึงของ
รัฐบรานเดนบวร์กก่อนจะแยกการปกครองออกเป็นนครรัฐต่างหากรัฐหน่ึง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบักาํแพงเบอร์ลิน 
เป็นกาํแพงท่ีสร้างข้ึนช่วงหลงัเยอรมนัพ่ายสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และถูกแบ่งเป็นสองประเทศ มีวตัถุประสงค์
เพื่อปิดกั้นพรมแดนเบอร์ลินตะวนัตกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเยอรมนัตะวนัตก  นาํท่านสมัผสัความงดงามและความ
โดดเด่นของจุดเชคพอยทช์าร์ลี นาํท่านชมฝ่ังตะวนัออกซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของนครหลวง ปรัสเซียนโบราณ โดย
เร่ิมจากโบสถ ์ไกเซอร์ วิลเฮลม์ เมโมเรียล (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche) หรือ "โบสถห์ัก" โบสถเ์ก่าแก่ท่ี
ถูกสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1890 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงจกัรพรรดิวิลเฮลม์ท่ี 1 ต่อมาไดรั้บความเสียหายจากการโจมตี
โดยการท้ิงระเบิดในปี ค.ศ. 1943  โบสถ์ไกเซอร์-วิลเฮล์ม ถูกสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ส่ิงท่ี
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โดดเด่นไม่แพส่้วนอ่ืนๆของโบสถ์คือ หอนาฬิกา ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่บนซากปรักหักพงัของโบสถม์าตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1959 ซ่ึงหากมาในตอนกลางคืน จะพบวา่หอนาฬิกาแห่งน้ีสามารถเรืองแสงไดอี้กดว้ย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั
มหาวิหารเบอร์ลิน (Berlin Cathedral) มหาวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเบอร์ลิน โดยมหาวิหารถูก
สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอิ์ตาเลียนเรอเนสซองส์ มหาวิหารเป็นท่ีทาํพิธีการเจิมนํ้ ามนต ์เขา้
พิธีอภิเษกสมรส และใชเ้ป็นสถานท่ีฝังศพของสมาชิกในราชวงศ ์ซ่ึงบริเวณชั้นใตดิ้นของมหาวิหารแห่งน้ี มีหลุม
ฝังศพของราชวงศโ์ฮเฮ่นซอลเลิร์นอีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

บ่าย  นําท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) อดีตประตูเมืองและเป็น
สัญลกัษณ์ของกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประตูตั้งอยูร่ะหว่าง Pariser Platz และ จตุรัส 18 มีนาคม (Platz des 
18. Marz) และเป็นประตูท่ีเหลืออยูเ่พียงแห่งเดียวจากทั้งหมดหลายแห่งท่ีเขา้เบอร์ลิน ห่างประตูออกไปทางเหนือ
หน่ึงบลอ็ก เป็นท่ีตั้งของตึก Reichtag ประตูบรานเดนบวร์ก เป็นประตูเมืองเก่าแก่ ไดรั้บการก่อสร้างระหว่าง ค.ศ.
1788 ถึง ค.ศ. 1791 ตามศิลปะแบบโรมนั โดยฝีมือของ C.G.Langhans เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความเป็นเอกภาพ
ของประเทศเยอรมนี ไดเ้วลานาํท่านเยือน จตุัรัสอเล็กซานเดอร์พลาทซ์ (Alexanderplatz) จตุรัสเปิดขนาดใหญ่
และศูนยก์ลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลินชั้นใน ตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ าสปรีและมหาวิหารเบอร์ลิน นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั 
หอโทรทศัน์แฟร์นเซทวร์ม (Fernsehturm) ท่ีอเล็กซานเดอร์พลาทซ์ เป็นอาคารท่ีสูงเป็นอนัดบัสองในสหภาพ
ยุโรป คือ มีความสูงประมาณ 368 เมตร นําท่านเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (ระยะทาง 189 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ ปารีสนอ้ย (Little Paris) ดินแดนท่ีนโปเลียนพ่ายแพค้ร้ังสาํคญั
จนตอ้งถอยร่นกลบัฝร่ังเศส และในท่ีสุดตอ้งถูกเนรเทศไปอยูเ่กาะเอลบา สมรภูมิน้ีเกิดข้ึนในวนัท่ี  16 - 19 ตุลาคม 
ค.ศ. 1813 นโปเลียนรบกบัพนัธมิตรท่ีร่วมมือกนัระหว่าง ปรัสเซีย ออสเตรีย องักฤษ รัสเซีย สวีเดน สเปน และ 
โปรตุเกส การรบคร้ังน้ีเป็นสมรภูมิท่ีนองเลือดท่ีใหญ่ท่ีสุดก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และเป็นจุดเปล่ียนของขั้ว
อาํนาจทางการทหารในยโุรป หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไลพซิ์กถูกแบ่งเขา้มาอยูท่างเยอรมนัตะวนัออก ทาํให้
อาคารบา้นเรือนเก่าแก่โบราณไม่ถูกเปล่ียนแปลงสภาพไปมากนกั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Mercure Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด      แอร์ฟูร์ท  – แฟร้งค์เฟิร์ต 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Old Town Hall) ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1556 สไตล์เรเนสซองส์ ตั้งอยู่บริเวณ
จตุัรัสประจาํเมือง และจดัไดว้่าเป็นอาคารยคุเรเนสซองส์หลงัใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนีท่ียงัคงเหลือไวใ้ห้คนรุ่นน้ีเห็น 
มีความยาวเกือบ 100  เมตร เป็นอาคารสองหลงัท่ีถูกสร้างให้เช่ือมกนั และมีหอคอยสูง ในอาณาบริเวณเมืองเก่า
ของไลพซิ์ก มีพิพิธภณัฑ์ โบสถ ์สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ไม่แพห้ัวเมืองอ่ืนในเยอรมนี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น 
และ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์ฟูร์ท (Erfurt) (ระยะทาง 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของรัฐทูรินเจีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีปลูกดอกไมเ้พื่อการคา้ เป็นแหล่งคา้
ตน้ไมแ้ละเมล็ดพนัธ์ุ และเป็นเมืองท่ีมีการจดันิทรรศการดอกไมอ้ยูเ่นืองๆ เรียกไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีอากาศบริสุทธ์
และมีธรรมชาติท่ีสวยงาม นาํท่านเขา้ชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM) สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 742 ชมกลอริโอ
ซา (GLORIOSA) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในระฆงัโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และวอลฟ์ราม (WOLFRAM) เชิงเทียนท่ีมี
อายตุั้งแต่ศตวรรษท่ี 12  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟร้งคเ์ฟิร์ต  ( Frankfurt ) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ช่ือ

เมืองแฟร้งคเ์ฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกช่ือเตม็คือ "ฟรังคฟ์วร์ทอมัไมน์"  แฟร้งคเ์ฟิร์ตหรือ ฟรังคฟ์วร์ทอมั
ไมน์ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าไมน์ (Main 
river) และเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟร้งคเ์ฟิร์ตและธนาคารกลางยโุรป แฟร้งคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองท่ีร่ํารวยท่ีสุดใน
กลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ลา้นคน นาํท่านสู่ จตุัรัสโรเมอร์เบิร์ก 
(Romerberg) อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง บริเวณกลางจตุัรัสมี นํ้าพุแห่งความยติุธรรม ตั้งตระหง่านดา้นหนา้
อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซ่ึงนบัว่าเป็นอีกสถาปัตยกรรมอีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงามกลางกรุงแฟร้งคเ์ฟิร์ต ไดเ้วลานาํ
ท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงอิสระ ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายจากหา้ง
ขนาดใหญ่และตลาดในเมือง 

19.00 น. นาํท่านสู่สนามบินแฟร้งคเ์ฟิร์ต เพื่อเชคอิน และทาํ Tax Refund 
22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LH772 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.30 ชัว่โมง) 
วนัทีแ่ปด  กรุงเทพฯ 
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั แกรนด์เยอรมนั 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 22 – 29 ม.ีค.  
ราคาทวัร์ 74,900 บาท : 7-14 เม.ย./ 9-16 เม.ย./ 29 เม.ย.- 6 พ.ค.  

อตัราค่าบริการ  (บาท) มี.ค. สงกรานต์ 
ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 74,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 12,000 
เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 7-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 72,900 
เดก็อาย ุ2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 70,900 
เดก็อายตุ ํ่ากวา่  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 17,900 19,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่( ผูใ้หญ่ ) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋  BKK-FRA-MUC//FRA-BKK ) 

46,900 51,900 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) 2,500 2,500 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคานํ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 

ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559) ** 
ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศเยอรมนี (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK / LH (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง จาํนวน 5 คืน 
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 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว, ค่าวีซ่า 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การชําระเงิน  
งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั หลงัไดรั้บการยนืยนั วา่กรุ๊ปเดินทางไดแ้น่นอน 
งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 

หมายเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากน้อยกว่า 20 ท่าน เพิม่เงินท่านละ 3,000 บาท) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูก 



 

 

10 

ปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา  
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํ
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า คูณ ดว้ย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้เยอรมนั 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่าน้ัน*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เดก็ เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ
เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 แบบฟอร์มการสํารองทีน่ั่ง  
8 วนั แกรนด์เยอรมนั ( รวมค่าวซ่ีาและทปิ ) 

 ราคาทวัร์ 69,900 บาท 22 – 29 ม.ีค. 
 ราคาทวัร์ 74,900 บาท   7-14 เม.ย.  9-16 เม.ย.  29 เม.ย.- 6 พ.ค. 

 
ช่ือผู้สํารองทีน่ั่ง........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 

*** กรุณาส่งแฟกซ์สํารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 428 2114 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     


