
 

 

รหัสทวัร FNT1902701 
ทัวรยุโรป Premium Tour เยอรมัน ออสเตรีย ฝร่ังเศส  
10 วัน 7 คืน (TG) 
ฮอลสตัท | เซนตวลูฟ�กัง | เบิรชเทสกาเดน | ทะเลสาบโคนิกซี | 
หมูบานรามเซา | อินนสบรูก | มิดเทนวาลด | ยอดเขาซกุสปตเซ | 
ลินเดา | เอ็ททาล | ปราสาทลินเดอรฮอฟ | ฟุสเซน |  
ปราสาทนอยชวานสไตน | ทะเลสาบทิทิเซ | สตราสบูรก | กอลมาร |  
หมูบานริควีร | โรเธนเบิรก | แฟรงคเฟรท 
  

  



 

 

กําหนดการเดินทาง :  
วนัแรก กรุงเทพฯ-มิวนิค 
20.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอรสายการบินไทย (TG) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 
วันที่สอง  มิวนิค-ฮอลลสตัท-เซนตวูลฟ�กัง 
00.50 น. ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย 

เท่ียวบินที่ TG 924 
07.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี หลังผาน

พิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (221 กม.) เมือง
มรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู
ปลาเทราซ 

บาย ...จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบน
ถนนเลียบทะเลสาบที่เรยีกวา ซี สตราซ (SEE 
STRASSE) อีกดานมีรานขายของทีร่ะลึก ท่ีศิลปนพืน้บานออกแบบเองเปนระยะ
สลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนท่ีเกาแกไมขาดสาย 

*.*.*. พิเศษนําทานขึ้นรถรางขึ้นสูภูเขาดานบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให
ทานไดชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากดานบน *.*.*. 
จากน้ันเดินทางสู เมืองเซนตวูลฟ�กัง (ST.WOLFGANG) (201 
กม.) เปนหมูบานเล็กๆ ท่ีหอมลอมไปดวยทะเลสาบโวลฟกัง 
(WOLFGANG SEE) โดยหมูบานน้ีตั้งชื่อตามนักบุญ 
WOLFGANG ซึ่งเปนชาวเยอรมันโดยกําเนิด และยังเปน 1 ใน 3 

นักบุญที่โดดเดนในชวงศตวรรษท่ี10  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
ที่พัก SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เซนตวูลฟ�กัง-เบิรชเทสกาเดน-ทะเลาสาปโคนิกซี-หมูบานรามเซา 
-อินนสบรุก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN) (238 กม.) เมือง
เล็กๆนารักที่ถูกโอบลอมโดยเทือกเขาแอลป� โดดเดนดวยทัศนียภาพของธรรมชาติ
ที่งดงามอีกทั้งเปนเมืองที่ฮิตเลอรไดสราง รังนกอินทรี อันโดงดังในชวง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ปจจุบันยังมีบังเกอร และเครื่องป�องกันหลงเหลือ ใหชม
อยู …. 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE LAKE) (20 
กม.) ที่ไดรับการขนานนามวาเปน  
ทะเลสาบกษัตริย ซึ่งเปนทะเลสาบในหุบเขา 
อยูทางตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย 
ที่สวยงามจนไดรับการยกยองใหเปนมรดก
โลก อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่ถือวาลึกที่สุด 
น้ําใสท่ีสุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี จึง
อนุญาตใหเฉพาะเรอืพาย และเรือท่ีใชไฟฟ�าเทาน้ันที่สามารถแลนไปมาใน
ทะเลสาบได…. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู หมูบานรามเซา (RAMSAU) (82 กม.) หมูบานเล็กๆ ของ

เยอรมนีที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซอนตัวในเขตเทือกเขาเอลป� โดย
หมูบานเล็กๆ แหงน้ีมีชื่อเสียงอยางมากในเร่ืองของความสวยงามของวิว
ทิวทัศน โดยมีโบสถเซนตเซบาสเตียน (SEBATIAN) เปนฉาก มีสะพานไม
เล็กทอดขามแมน้ํา ARCHE ที่ไหลตัดผานหมูบาน โดยมีฉากหลังของ
เทือกเขาเอลป�เปนฉากหลัง…. 
จากน้ันนําทานเดินทางสู แควนทิโรล (TIROL) อยูทามวงลอมของเทือกเขา
แอลป�อันสูงตระหงานและมีพื้นท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของออสเตรีย เพื่อนํา
ทานเดินทางสู เมืองอินนสบรูก (INNSBRUCK) (257 กม.) เมืองหลวง

ของแควนทีโรลตะวันตก ทานจะไดเห็นความแตกตางที่ผสมผสานกันอยางลงตัว
ของศิลปะ วัฒนธรรมเกาแกที่สั่งสมมานานกวา 800 ป …ชมเมืองที่ต้ังอยูในออม
กอดของเทือกเขาแอลปทีสู่งเสียดฟ�าและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดปประทับใจไปกับ
บานเรือนท่ียังคงรกัษาเอกลักษณดานสถาปตยกรรมไวไดอยางงดงามไมวาจะเปน
ซุมดอกไมหรือไมเล้ือยตามประตบูานหนาตาง… 



 

 

นําทาน ถายรูปดานนอกกับอาคารหลงัคาทองคํา (GOLDEN ROOF) ที่สรางขึ้น
ดวยความประณีตละเอียดออน และมีอายุ
เกาแกกวา 500 ป จนกลายเปนสัญลักษณ
ของเมือง ประทับใจกบั เฮลบลิงเฮาส 
(HELBLINGHAUS)ตึกสมัยโกธิคตอนปลาย
ที่มีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโค เขาไปในศตวรรษ
ที1่8 ทําใหดูโดดเดนและหรหูรายิ่งขึ้น 
โรงแรมโกลเดน เนอรแอดเลอร (GOLDENER ADLER HOTEL) สรางตั้งแต 
ค.ศ.ท่ี16 เปน โรงแรมท่ีเกาแกที่สุดของเมืองและยังเคยใชตอนรับ อะคันตุกะจาก
ตางแดน มาแลวอยางมากมาย  
นําทาน ถายรูปดานนอกกับพระราชวงัฮอฟบูรก (HOFBURG PALACE) 
พระราชวังทีร่าช สํานักใชแปรพระราชฐานในชวงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจาก
อาคาร เรอเนสซองสท่ียิ่งใหญที่สุดของประเทศออสเตรีย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สี่  อินนสบรกู-มิดเทนวาลด-ยอดเขาซุกสปตเซ-ฟุสเซน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินออกเดินทางสู เมืองมิดเทนวาลด (MITTENWALD) (41 กม.) หมูบาน
เล็กๆ ลอมรอบไปดวยเทือกเขาเอลป� และไดขึน้ชื่อวาเปนหมูบานติดอันดับความ
สวยของเยอรมนี ....นําทานชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเลน ชมวิวทิวทัศน
หรือเลือกสินคาที่ระลึก ตามอัธยาศัย.... 
นําทานเดินทางสู ยอดเขาซุกสปตเซ (ZUGSPITZE) (46 กม.) ซึ่งเปนยอดเขาท่ี
สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน  
เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ที่ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวได
ทั้งปคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูรอน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน
งดงามกวางไกลไปถึง 4 ประเทศดวยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและ
สวิสเซอรแลนดโดยมียอดเขาที่อยูเคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอลปสปตซ (Alpspitz), 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค (Wank) ซึ่งลวนแตเปนสวรรคของนักเดินทาง
และนักสกีทั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปตซปลาต ธารน้ําแข็งสาย
เดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวางเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน 
กลายเปนเสนทางสกีใหเลือกเลนหลายระดับ (47 ก.ม.) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเอ็ททาล (ETTAL) (43 กม.) เขาชมปราสาทลินเดอรฮอฟ 
(LINDERHOF) 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจาลุควิคที่ 2 ไดสรางขึ้นมานับเปน
ปราสาทหลังท่ี 2 ที่พระองคไดเสด็จไปเยือนฝร่ังเศสในป ค.ศ.1867 เพราะความ
ประทับใจในพระราชวงัแวรซายนฝร่ังเศส ...ชมหองภายในปราสาท ซึ่งเปดใหทาน
ชมเพียง 9 หองเทาน้ัน เชน บัลลังกเปลือกหอย,หองบรรทมหองเสวย,หองแตงตัว 
เปนตน ซึ่งถูกตกแตงไดอยางวิจิตรอลังการมาก ถือวาเปนปราสาทเล็กๆ แตอัด
แนนไปดวยสถาปตยกรรมและความสวยงามจริงๆ .. 
นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (52 กม.) แควนบาวาเรียทางตอนใต
ของเยอรมัน ติดชายแดนออสเตรีย ที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพเปนที่
กลาวถึงในนามของป�าดํา ทานจะไดชื่นชมกับทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวย
ความเขียวขจีของขุนเขา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก    LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หา ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานสไตน-ลินเดา  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชวานเกา (SCHWANGAU) (4 
กม.) ซึ่งเปนที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน 
นําทานน่ังรถบัสทองถิน่ (กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นได
นักทองเที่ยวตองเดินขึ้นเทาน้ัน) ขึ้นสูปราสาทนอยชวานสไตน 
(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ใหทานไดเขาชมความสวยงาม
ของตัวปราสาทซึ่งเปนตนแบบปราสาทของในดีสนียแลนด…ชมวิว

สวยจากสะพานแมร่ีจุดทีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดีที่สุด *.*.*. เวลาเปด-ปดขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ *.*.*.  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินสู เมืองลินเดา (LINDAU) (186 กม.) เมืองเกาสไตลบาวาเรียน เมืองที่

มีลักษณะเปนเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซโอบลอมเอาไว อีกทั้งฉากหลังของ
เมืองมีเทือกเขาแอลป� ทําใหมีทัศนียภาพอันงดงาม เปนอีกหน่ึงเมืองที่สวยงาม
เปนอันดับตนๆ ของเยอรมนี เต็มไปดวยมนตเสนหของสถานท่ีทองเที่ยว ผูคนที่มีสี
สนและมีชีวิตชีวา...เดินเลนชมเมืองลินเดาน เดินเลนตามถนนแมกซิมิเลียน ชม
บานเรือนท่ีงดงามมากมายสัญลักษณของ อิสระทกุทานเดินเลนเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย…. 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

ที่พัก   MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก ลินเดา-ทิทิเช-สตราสบูรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ป�าดําตอนใต (SOUTH BLACK 
FOREST) เพ่ือนําทานชมทะเลสาบที่มีช่ือเสียงระดบั  นานาชาติ 
ทะเลสาบทิทิเซ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในป�าดํา
มีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวาง 700 เมตร ผาน
บริเวณน้ีทานจะไดพบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป�าดํา น่ันคือ ยอด

เขา FELDBERGซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ ทานจะ
ไดพบกับความสวยงามของธรรมชาติที่หอมลอมทะเลสาบแหงน้ีไวนําทาน ชมวิว
ทิวทัศนของทะเลสาบทิทิเซ และความงดงามของป�าดํา (BLACK FOREST) 
มนตเสนหที่ทานจะตองหลงใหลไมมีวันลืม นําทานแวะซื้อของที่ระลึกตนตํารับของ
นาฬิกากุกก…ู 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (STRASBOURG) (118 กม.) ประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองโรแมนติคและเมืองหลวงของแควนอัลซาส (ALSACE) เมืองที่มี
ความสวยงามเมืองหน่ึงของยุโรป ซ่ึงเม่ือทานเดินทางมาแถบลุมแมน้ําไรนไมควร
พลาดเด็ดขนาด เมอืงขนาดกลางแหงน้ีมยีานเมืองเกาทางประวัตศิาสตรที่รูจักกนั
ในนาม LA PETITE FRANCE (ปารีสนอย) 
นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารนอรทเทอดาม ไดรับการยกยองใหเปนมหาวิหารที่ดี
ที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและมียอดโดมสูงทีสุ่ดในยุโรปตะวันตก  อีกดวยออกแบบ
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค สรางดวยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสรางขึ้นในชวง
กลางถึงปลายศตวรรษที ่12 ใชเวลาในการกอสรางนานกวา 260 ปตัววิหารมีการ
รวบรวมรูปแบบการกอสรางที่งดงามหลายสวนรวมถึงรูปแกะสลักตางๆ ชวงยุค
กลาง…ชมเขต  LA PETITE FRANCE  ของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศนสวยงามดวย
บานเรือนท่ีตั้งอยูริมฝم�งสองแมน้ํา ซึง่เปนศูนยกลางเมือง มีลักษณะเปนพื้นที่
ลอมรอบดวยแมน้ําอิลลท้ังสี่ดานและมีเสนทางคูคลองเช่ือมตอกันไปมากมาย 
บริเวณใกลเคียงเปนเกาะท่ีมีสะพานหลายแหงเปนตัวเช่ือมตอไปยังพื้นท่ีสวนอ่ืนๆ
ของเมือง ภายในยานน้ีมีลักษณะเปนตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดวยหินกรวด 
เรียงรายดวยบานไมโบราณสไตลอัลซาสที่สวยงามซ่ึงทอดตัวเปนภาพเงาสะทอน
ในคลองตลอดถนน RUE DES MOULINS และยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลก ... 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เอสคาโกร  
ที่พัก   HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด สตราสบูรก-ชมเมือง-กอลมาร-หมูบานรคิวีร-ไฮเดนเบิรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (COLMAR) (75 กม.) เมือง
เล็กๆอันเปนเมืองบานเกิดของ จิตรกร และชาง  แกะพิมพมารติน 
โชนเกาเออร และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต บารตอลดี 
ผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ เปนเมืองที่มีความโรแมนติก 
เมืองหน่ึงของฝร่ังเศส และเปนสถานที่ท่ีคูรักมัก จะใหคําสัญญาใน
ความรักระหวางกันและกัน ดวยบรรยากาศที่สวยงาม 

สถาปตยกรรมของอาคารบานเรือนเกาแก จึงทําใหเมืองกอลมาร เปนอีกหน่ึงใน
สถานที่โรแมนติกในฝนของใครอีกหลายคน…. 
นําทาน ชมเมืองกอลมาร ดินแดนแหงความงาม ทีม่ีตึกราบานชองสวยงาม มี
จุดเดนอยูที่ความงามของดอกไมที่มีอยูทัว่เมือง จัดเปนอีกเมืองที่ถูกจัดใหเปน
เมืองที่มีความโรแมนติก จนไดรบัการขนานนามวา ลิตเต้ิลเวนิซปจจุบันเมืองเกาแก
แหงน้ีไดกลายเปนเมืองที่นามาเยือนเปนอันดับตนๆของประเทศฝรัง่เศส เปนเมือง
ที่มีลักษณะสถาปตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบานเรือนท่ีสวยงาม 
และไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี บานเรือนแบบน้ี เรียกวา COLOMBAGE 
(ฝร่ังเศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน) เปนบานครึ่งไมซุงซึ่งเปนแบบ
บานที่เปนเอกลักษณและเห็นไดทั่วไปในแควนอัลซาส ลักษณะพิเศษของบานจะขึ้น
โครงบานดวยไมทั้งหลังรวมท้ังหลังคากอน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาร
พื้นเมือง  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานริควีร 
(RIQUEWIHR) (15 กม.) เปนหมูบานเล็กๆในชนบท
ตั้งอยูบนเสนทางไวน  ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแควนอัล
ซาส และเปนหมูบานที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของฝร่ังเศส 
(LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE) ลักษณะบานเรือนคลายๆ 
กับกอลมาร แตบรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขาไปเหมือนหลงอยูใน
เมืองแหงเทพนิยาย เน่ืองจากบานเกือบทุกหลังจะตกแตง และประดับประดาดวย
ดอกไม ตุกตาหรือของชิ้นเลก็ชิ้นนอยที่นารักๆ .... 



 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (HEIDELBERG) (204 กม.) ตั้งอยูในรัฐ 
BADEN-WURTTEMBURG ทางใตของแฟรงคเฟรตเปนเมืองที่มีบรรยากาศ
สวยงามริมฝم�งแมน้ําเน็คคาร (NECKAR) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก   MARRIOT HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่แปด ไฮเดนเบิรก-ปราสาทไฮเดลเบิรก-โรเธนเบิรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (HEIDELBERG CASTLE) ตั้งอยูบนเขา
แบรกบาหน ใชเวลาสรางนานถึง  

 400 ปจึงเสร็จสมบูรณ สถาปตยกรรมที่เห็นจึงมหีลากหลาย
ตามยุค โดยเร่ิมกอสรางจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดย
พระเจารูเพรชทท่ี 3…. ชมเก็บถังไวนที่ใหญที่สุดในโลก ดวย
ขนาดความจุราว 222,000ลิตร  ชมสะพานเกาอัลเทอบรคุ

เปนสะพานขามแมน้ําเน็คคาร ที่ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 18 เม่ือเดินขามสะพาน
ไปแลวมองหันกลับมาทานจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิรกสีชมพูอมแดงตั้งโดดเดนเหนือ
ตัวเมืองไฮเดลเบิรก…ชมรูปปم�นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อวาหากไดมาสัมผัสรูป
ปم�นลิงน้ีจะไดกลับมาเยือนอีกครั้งหน่ึง จากน้ันนําทานเดินเขาสูจตุรัสมารคพลัทซ 
ซึ่งเปนที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสทเคียรเคอ โบสถศักด์ิสิทธ์ิที่ถูกสรางขึ้นในศตวรรษ
ที่ 14 เปนศิลปแบบโกธิค… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร (ROTHENBURGOB 

DER TAUBER) (169 กม.) หรือเรียกๆ วา เมืองเกาแกของ
จักรวรรดิฟรังค ในเขตบาวาเรีย (BAVARIA) ซึ่งปจจุบันกลายมา
เปนจุดหมาย  ปลายทางที่ สําคัญของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก 
เพราะไดรับการยอมรับวาเปนเมืองในยุคกลางที่สวยทีสุ่ดใน
เยอรมนี 

นําทาน ชมเมืองโรเธนเบิรก เมืองโบราณ ที่ต้ังอยูภายในวงลอมของกําแพงเมือง
ถือวาเปนเมืองที่คอนขางมีประวัตศิาสตรอันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเชนกันอีก
ทั้งยังเปนศูนยกลางเมืองทางประวัตศิาสตรและแนวกําแพงป�องกันเมืองด้ังเดิมบง
บอกถึงความรุงเรืองของเมืองที่ทําการคา ไวน โค กระบือ และขนสัตวที่มีมาตั้งแต 
ค.ศ. 1274….ชมศาลาวาการเมือง (TOWN HALL) ที่ต้ังตระหงานเปนสญัลักษณ
สําคัญของเมือง โดยตัวอาคารน้ันถูกสรางขึน้ในชวงป ค.ศ.1250 ในแบบอาคาร



 

 

โกธิค นําทานขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบานเรือนหลากสสีันท่ี จัตุรัส 
PLÖNLEIN จัตุรัสเล็ก ๆ แตมีช่ือเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบๆ ประกอบไปดวย
ลานน้ําพุและตลาดเกา ...... 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เกา  โรเธนเบิรก-วูรซเบิรก-แฟรงเฟรท-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองวูรซเบิรก (WUERZBURG) (61 กม.) 
เมืองแรกในการเร่ิมตนเดินทางเขาสูเสนทางสายโรแมนติคอยาง
เปนทางการ เปนเมืองที่ต้ังอยูบนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ําเมน 
(MAIN) เปนอีกแหลงของการเพาะปลูก  องุนเพ่ือผลิตไวนของ
เยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปตยกรรมในเมืองน้ีลวนเปนสไตลบาร็อค 
จึงได  รับสมญานามวาเปน BAROQUE CITY นอกจากน้ันยัง

ถือเปนเมืองแหงบิชอบ (BISHOP) เพราะในอดีตน้ันไดตกอยูภายใตการปกครอง
ของฝ�ายศาสนามาโดยตลอด ด้ังเดิมถูกคนพบโดยคณะมิชันนารีชาวไอริชตั้งแตป 
868 ตอมาในป 742 ก็มาถึงสมัยของเซนตบอนนิเฟซ (ST. BONIFACE) 
จนกระทั่งในป 1030 เมืองน้ีก็ถูกรวมเขาเปนสวนหน่ึงบิชอปออฟวูซบวรก 
(BISHOPS OF WÜRZBURG) จนกระทั่งในป 1631 ก็ตกอยูในอํานาจกษัตรยิ
กุสตาฟ อดอลฟ แหงสวีเดน (GUSTAV ADOLF OF SWEDEN) และใน
ป1814 กถ็ูกรวมเขาเปนสวนหน่ึงของแควนบาวาเรีย....ชมความงดงามของ
เมืองวูรซเบิรก ...ศาลาวาการเมือง (CITY HALL) ถายรูปกับมหาวิหารแหง
เมืองวูรซเบริ์ก (WURZBURG CATHEDRAL) สรางขึ้นเมื่อ คศ. 788 และใน
การกอสรางระหวางป 1040 – 1225 ไดรับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก จึง
ทําใหภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก…ถายรูปกบั WURZBURG 
RESIDENCE สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวงัเกา สรางแบบ
สถาปตยกรรมบาโรก และไดมีการบูรณะหลายครั้งเน่ืองจากถกูทําลายจาก
สงครามโลกครัง้ที่ 2…. 
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรท (FRANKFURT) (119 
กม.)....เมอืงธุรกิจการคาท่ีสําคัญของเยอรมนี…ชม  จัตุรัส
โรเมอร (ROMERBERG) ยานใจกลางเมืองเกา อันเปน
ที่ต้ังของศาลาวาการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิค
ที่ไดรับการกอสรางขึ้นในป 1405 ตรงกันขามกับศาลาวา



 

 

การเมือง ทานจะพบกับอาคารกึ่งไมซุงอันงดงามแบบฟาคแวรกเฮาสที่เรียกวา 
ออสไซเลอ (OSTZEILE) ที่ไดรับการกอสรางขึ้นมาใหม …ถายภาพความสวยงาม
ของน้ําพุแหงความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ต้ังเดนเปน
ตระหงานอยูกลางลาน ผานชมโบสถเซนตพอล และวิหารใหญประจาํเมอืง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย อิสระใหทานชอปปم�งสินคาหลากหลายบริเวณถนนสายชอปปم�งยานถนนซายล 

(ZEIL) ถนนสายชอปปم�งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปดวยรานจําหนาย
สินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไมวาจะเปน LOUIS VUITTON, 
HUGO BOSS, CHANEL, GIORGIO ARMANI เปนตน อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 
…นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.55 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่
TG923 

วันที่สิบ  สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.45 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 
 

********************** 
อัตราคาใชจาย : 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กบั 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

พักเด่ียวเพ่ิม 

24 ม.ค.-2 ก.พ. // 6-15 
ก.พ. 
26 มี.ค.-4 เม.ย. 
28 เม.ย. -7 พ.ค. // 8-
17 พ.ค. 
11-20 มิ.ย. 

116,900.- 108,900.- 26,000.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี 
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 
ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
7. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
8. คาทิป 
9. คาวีซาเช็งเกน (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณีถาม ี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) *.*.*. หากมีวีซาหัก
คืนทานละ 2,600.- บาท *.*.*. 
 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกบัสายการบนิและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยืน่วีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

 
 
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  

และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 



 

 

กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และ
ระหวางรอผลการอนมัุติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 



 

 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดบั ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศกึษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 



 

 

4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + ชําระเงิน 



 

 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตวัของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคญัมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
............................................................................................................................................................................ 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ 
............................................................................................................................................................ 
E-Mail Address 
.................................................................................................................................................................. 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันทีอ่อก / วันที่หมดอายุ 
............................................................................................................................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวดัที่เกิด) 
............................................................................................................................................................................
................ 
............................................................................................................................................................................
................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
............................................................................................................................................................................
.................. 
............................................................................................................................................................................
.................. 
 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพททีท่ํางาน / วันเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................
.................. 
............................................................................................................................................................................
.................. 
*กรณียังศึกษาอยู ช่ือสถานศึกษาและทีอ่ยู / เบอรโทร. 
............................................................................................................................................................................
.................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บดิา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด  
............................................................................................................................................................................
.................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วนัเดือนปเกิด / สัญชาติ  
/ สถานที่เกิด 
............................................................................................................................................................................
.................. 



 

 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป................ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............................หอง  (หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............หองพัก 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร    ไมทานเน้ือวัว            ไมทานเน้ือหมู             ไมทานสัตวปก          ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 
 

ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว     ลงช่ือ..................................................ผูจอง 
(.......................................................)      
   

 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป 

ค.ศ. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


