ทัวร์เยอรมนี เบสท์ 10 วัน 7 คืน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 2-11 / 14-23 / 21-30 ก.ค. / 28ก.ค.-6ส.ค. 60
4-13 / 11-20 / 18-27 ส.ค. / 25ส.ค.-3ก.ย. 60
1-10 / 8-17 / 15-24 ก.ย. / 22ก.ย.-1ต.ค. 60

ราคา 104,000.ราคา 104,000.ราคา 104,000.-

สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

นครมิวนิค - หมํบ๎านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์เด๎น - นั่งรถรางลอดอุโมงค์ ชมเหมืองเกลือเกํา ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท

วันที่3

โอเบอรามาเกา - เมืองการ์มิชพาร์เทํน เคียร์เชํน - ยอดเขาซุกสปิตเซํ - เส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี - ฟุสเซํน

วันที่4

ฟุสเซํน - หมูํบ๎านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

วันที่5

มิวนิค - ช๎อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส๎นทางสายโรแมนติก)

วันที่6

โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - โบสถ์เฟราเอํน - กรุงเบอร์ลิน

วันที่7

เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กาแพงเบอร์ลนิ - บรันเดนบวร์ก - ช๎อปปิ้งคูดัม

วันที่8

เมืองพอสต์ดมั - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟดํวน ICE สูํโคโลญจน์

วันที่9

มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองบ๏อบพาร์ด - ลํองเรือแมํนาไรน์ - สนามบินนครแฟรงค์เฟิต

วันที่10

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันที่ 1
21.00 น.

หมายเหตุ

วันที่ 2
00.50 น.
07.05 น.

12.00 น.
บําย

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญ
รอ ณ ห๎องพักผู๎โดยสารขาออก
ทางบริษัทได๎เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กํอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เชํารถโค๎ช, จองที่พัก, ร๎านอาหาร สถานที่เข๎าชมตําง ๆ ไว๎ลํวงหน๎าให๎กับกรุ๏ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลําช๎าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ,
การถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง ทําให๎การเดินทางลําช๎า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมํ
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได๎ หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไมํสามารถคืนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ ที่ชําระแล๎ว เพราะทางบริษัทฯ
ได๎ชําระคําใช๎จํายตําง ๆ ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจาก
ในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิ
อาจรับผิดชอบได๎
มิวนิค - หมูํบ๎านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์เด๎น/บาดไร
เคํนฮาล
ออกเดินทางสูํนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG924
คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและ
สัมภาระแล๎ว นําคณะออกเดินทางสูํ หมํบ๎านปรีน ซึ่งเป็นหมูํบ๎านที่ใหญํที่สุดริม
ทะเลสาบคิมเซ หรือ ทะเบสาบบาวาเรีย ตั้งอยูํใจกลางแคว๎นบาวาเรียตอนเหนือ
ระหวํางเมืองมิวนิคและซาลส์บวร์ก
นําทํานลํองเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรือเกาะผู๎ชาย ซึ่งตั้งอยูํกลางทะเล สาบ
อันเป็นที่ตั้งของปราสาทชื่อก๎องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ๎าลุดวิกที่ 2 โดยมี
พระประสงค์ให๎สร๎างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แตํให๎หรูหราอลังการกวํา
ด๎วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น นําทํานเที่ยวชมห๎องภายในพระราชวังแฮเรน
คีมเซํห๎องฑูตานุทูต, ห๎องทรงงาน, ห๎องบรรทม, ห๎องเสวย และห๎องกระจก ที่
ประดับตกแตํงอยํางสงํางามด๎วยทองและแพรพรรณหลากสี แตํนําเสียดายที่
ปราสาทแหํงนี้ยังสร๎างไมํเสร็จสมบูรณ์ ด๎วยพระเจ๎าลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมน์ไป
กํอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางตํอสูํ เบิร์ชเทสกาเด๎น เจ๎าของเส๎นทางดิอัลไพน์โร๎ด เส๎นทาง
เกําแกํที่สุดที่นกั ทํองเที่ยวนิยมใช๎เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกกํอตั้งขึ้นให๎เป็น
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15.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บําย

ศูนย์กลางทางการค๎าและการสํารวจหาเกลือและสินแรํ เมืองเกําแหํงนี้เต็มไป
ด๎วยศิลปะการสร๎างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน
นําเที่ยวชมเหมืองเกลือเกํา สร๎างตั้งแตํ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือ
เป็นสถานที่ต๎องห๎ามของบุคคลทั่วไป
เนื่องจากเกลือมีคําจนได๎ชื่อวําเป็น
ทองคําขาว แตํในปัจจุบนั ได๎เปิดให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าเที่ยวชมภายในที่ยังคง
รักษาสภาพเดิมไว๎ทุกประการ แตํต๎องสวมชุดคนงานที่มีเตรียมไว๎ให๎ นําทํานนั่ง
รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ําเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต๎
ภูเขาที่งดงามด๎วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยูํในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีกํอน
ภายใต๎อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนัน้ เดินทางสูํภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูทที่มี
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสนํห์อันนําติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย)
จากนั้นเดินทางเข๎าสูํที่พัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเทํา
www.amber-hotels.de
ยอดเขาซุกสปิตเซํ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซํน
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูํ โอเบอรามาเกา (Oberammergau) เมืองเล็กๆที่แสนจะนํารัก
(216 ก.ม.)
อาคารบ๎านเรือนล๎วนประดับไปด๎วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ร๎านรวง
ล๎วนแตํจําหนํายของที่ระลึกสําหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคยได๎รับภัยพิบัติจาก
โรคร๎าย แล๎วเดินทางตํอสูํ เมืองการ์มิชพาร์เทํน เคียร์เชํน เพื่อขึ้นสูํยอดเขา
ซุกสปิตเซํ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหวํางทางทํานจะได๎ชมวิว
ทะเลสาบที่อยูเํ บื้องลําง
จากนั้นคณะเดินทางขึ้นสูํ ยอดเขาซุกสปิตเซํ เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ที่ทําให๎เกิด
กิจกรรมการทํองเที่ยวได๎ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร๎อน เมื่อมอง
จากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว๎างไกลไปถึง 4 ประเทศด๎วยกันคือ เยอรมนี
ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยูํเคียงกันอีก 3 ยอดคือ
แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล๎วนแตํ
เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงทีส่ ุด และ
ซุกสปิตซ์ปลาต ธารน้ําแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา ระหวําง
เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส๎นทางสกีให๎เลือกเลํนหลายระดับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
Local
นําทํานเข๎าสูํ เส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส๎นทาง
(45 ก.ม.)
ทํองเที่ยวที่โดํงดังที่สดุ โดยสิ้นสุดที่ฟุสเซํน เมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติก
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18.30 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

เคยมีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน ที่ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎า
และซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ ชมเมืองที่แสนจะนํารัก มีร๎านอาหาร, โรงแรมที่
พัก ตลอดจนร๎านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL MULLER หรือเทียบเทํา
www.hotel-mueller.de
ฟุสเซํน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
จันทร์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะออกเดินทางสูํ หมูํบา๎ นชวานสเกา อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทแหํงเทพ
นิยายนอยชวานสไตน์ ขึ้นสูํปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม๎แตํราชา
การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล
นําไปเป็นปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมูํบ๎านที่รายล๎อมรอบด๎วยทะเลสาบสีฟ้า
ประทับใจกับวิวสวยที่มปี ราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกา
เป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร๎างปราสาท 3 แหํง อัน
ได๎แกํ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟและแฮเรนคิมเซํ ให๎เป็นมรดกอันล้ําคําแหํง
รัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให๎เข๎าชมขึ้นอยูํกับสภาพ
อากาศในแตํละวัน) ซึ่งพาดผํานโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ
ปราสาทที่สร๎างบนหน๎าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่ง
เป็นผู๎ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให๎เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์
เข๎าสูํภายในตัวปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได๎รับการตกแตํงอยํางอลังการ ด๎วย
ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากรและห๎องทรงงาน, ห๎องท๎องพระโรง, ห๎อง
บรรทม ล๎วนแตํงดงามจนยากที่จะพรรณนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหาร นําคณะเดินทางกลับสูํ มิวนิค จากนั้น อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง เริ่ม
จากโรงละครแหํงชาติ เป็นจุดเริ่มต๎นของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน
สร๎างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได๎ชื่อวําเป็นถนนที่สวยอีกแหํงหนึ่งของเมืองนี้ เป็น
ที่ตั้งร๎านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นักทํองเที่ยวมาเดินเลํนบนถนนสายนี้อาจได๎กระทบไหลํดาราหรือมหาเศรษฐี
ระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเกํา นักทํองเที่ยวพลาดไมํได๎ที่จะชมตุ๏กตา
เต๎นรํา ที่ประดับอยูํบนอาคารเทศบาลเมืองเกํา เวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
ของทุกวัน ได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวที่มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต๎นตารับแท๎
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก COURTYARD by MARRIOTT MUNICH CITY CENTER www.marriott.com
HOTEL หรือเทียบเทํา

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+

Page 4 of 14

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บําย

มิวนิค - ช๎อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส๎นทางสายโรแมนติก)
อังคาร
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูํ Ingolstadt Village / Chick Outlet
(81 ก.ม.)
Shopping เปิดให๎บริการนักทํองเที่ยวตั้งแตํปีค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นแหลํงรวมสินค๎า
แบรนด์ชั้นนํากวํา 100 ร๎านค๎า อิสระให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
เดินทางสูํเมืองโรเธนบวร์กแหํงเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได๎
(254 ก.ม.)
กลายเป็นสํวนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส๎นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข๎าสูํ
เขตเมืองเกํา ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกําแพงป้องกัน
เมืองดั้งเดิม บํงบอกถึงความรุํงเรืองของเมืองที่ทําการค๎าไวน์, โค, กระบือและขน
สัตว์ ที่มีมาตั้งแตํ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ อาคารเทศบาล
เมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให๎ทํานมีเวลาได๎เก็บภาพประทับใจ ย๎อนความ
ทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค๎าตํางๆ ที่
ผลิตในเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
www.altesbrauhaus.com
นําทํานเข๎าสูํที่พัก HOTEL ALTES BRAUHAUS หรือเทียบเทํา
โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน
พุธ
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
Buffet
นําคณะออกเดินทางตํอสูํ เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร๎นซ์แหํงแมํน้ําเอลเบ๎
(401 ก.ม.)
วํากันวําเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
เที่ยวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอํน (Frauenkirche) ที่เกําแกํ รํองรอยของ
การทําลายล๎างสมัยสงครามโลกที่กําลังได๎รับการบูรณะอยํางเรํงดํวน บริเวณนี้
คือฐานรากของเมืองที่วางไว๎ตั้งแตํสมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจ๎า
ออกัสตัส ผู๎แข็งแกรํงทรงโปรดให๎สร๎างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึ้น เซมเพอร์
โอเปรํา ที่เมืองนี้มีความโดดเดํนอยํางเทําเทียมกันทั้งด๎านสถาปัตยกรรมและ
ดนตรี พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อกบนฝั่งแมํน้ําเอลเบ๎
บริเวณลานได๎รับการตกแตํงอยํางงดงามด๎วยน้ําพุและรูปปั้นมากมาย โบสถ์ค
รอยซ์ ที่เกําแกํของเมืองกลําวกันวํา มีชิ้นสํวนเล็กๆของไม๎ กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์
บรรจุเอาไว๎ ผํานชมโบสถ์แหํงราชสํานัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด๎านการขนสํง
(193 ก.ม.)
(Verkehsmuseum) ที่มีการรํางภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได๎มีการ
วางแผํนกระเบื้องเคลือบจากไมเซํน จํานวน 24,000 แผํน ลงไปบนรูป
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20.00 น.
วันที่ 7
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย
19.00 น.

จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูํ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสงําของเยอรมนี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเทํา
เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กาแพงเบอร์ลนิ - บรันเดนบวร์ก - ช๎อปปิ้งคูดัม
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสงําของเยอรมนี หลังจากการรวม
ประเทศแล๎ว เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให๎เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความ
พร๎อมสําหรับเมืองหลวงใหมํ เที่ยวชมรํองรอยในประวัติศาสตร์แหํงการปกครอง
ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหวํางตะวันตกและออก เข๎าสูํ อีสต์-ไซด์-แกลลอ
รี่ ทีท่ ิ้งรํองรอยของ กําแพงเบอร์ลิน ฉากตํางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของ
เหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร๎างกําแพงที่มีความยาวกวํา 100
ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถํายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกวํา 118 ทําน บน
ซากกําแพงกวํา 1,200 หลา ที่จะบอกเลําเรื่องราวตํางๆแทนคําพูดที่ได๎รับการ
ยกยํองวํา เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก
นําทํานชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวํางอเมริกันและ
รัสเซีย จากนัน้ ไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญํที่สุดในเยอรมนี
สร๎างในระหวํางปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์
แล๎วพาทํานไปถํายรูปกับ ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด๎านบน
เป็นรูปปั้นของเทพีแหํงชัยชนะสีทองเดํนตระหงําน
และพลาดไมํได๎กับการ
ถํายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช๎เป็นรัฐสภาแหํงเยอรมนี สร๎างขึ้นด๎วย
ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแหํงนีถ้ ูกใช๎มา
ตั้งแตํครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได๎มีการสร๎างโดมแก๎วครอบตัว
อาคารโดยสถาปนิกชื่อก๎องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ หากมีเวลา
ให๎ทํานเดินขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเบอร์ลินบนโดมแก๎วที่คลาคล่ําไปด๎วย
นักทํองเที่ยวมารอเข๎าคิวทุกวัน ผํานชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์ (Potsdamer
Platz) เมืองใหมํที่ถกู สร๎างขึ้นให๎มีขนาดใหญํและทันสมัยแหํงหนึ่งในยุโรป ใช๎
เงินทุนกวํา 4 พันล๎านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปด๎วย ตึกที่ทําการของ
Sony, A&T, ABB
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งยําน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปาก
วํา “คูดัม” ถนนช๎อปปิ้งและยํานธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก KEMPINSKI HOTEL BRISTOL BERLIN หรือเทียบเทํา
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วันที่ 8
07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
13.49 น.
18.09 น.
19.00 น.
วันที่ 9
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บําย

เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซสี ์ - นั่งรถไฟ ICE สูํโคโลญจน์
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูํ เมืองพอสต์ดัม ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของเบอร์ลิน เป็นเมืองที่
จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช
ประทับอยูํเมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยูํ
ภายใต๎การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย
นําทํานเข๎าชม พระราชวังซองซูซีส์ ที่ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยัง
เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด๎วย พระราชวังแหํงนี้ ได๎รับการยกยํองวําเป็น
แวร์ซายน์ของเยอรมัน โดดเดํนด๎วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์
ดัม รายล๎อมรอบไปด๎วยพระราชวังถึง 5 แหํง และรํมรื่นไปด๎วยสวนสวยๆ เป็นที่
ชื่นชอบของนักทํองเที่ยวที่ได๎มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะเดินทางสูํสถานีรถไฟ
ออกเดินทางโดย รถไฟดํวน ICE สูํโคโลญจน์ (ใช๎เวลาประมาณ 4.22 ชั่วโมง)
ถึงสถานีกรุงโคโลญจน์ รถโค๎ชรอรับพร๎อมออกเดินทางสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทํา
มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ลํองเรือแมํนาไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
นําทํานชม มหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกวํา DOM เป็นศาสนสถานของ
คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหํงนี้ใหญํและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร๎าง
ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็น
จุด หมายสํ า คัญ ของเมื อ งโคโลญจน์ และของประเทศเยอรมนี ได๎ รับ การขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ยํานถนนคนเดิน Hohe
Straße สองข๎างของถนนเรียงรายไปด๎วยร๎านค๎าคราคร่ําไปด๎วยผู๎คน จนได๎เวลา
อันสมควรนําคณะเดินทางสูํเมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาคแมํน้ําไรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะลํองเรือชมความงามของแมํน้ําไรน์ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. มี
ความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทั้ง
ทางด๎านประวัติศาสตร์ และทางด๎านจิตใจของชาวเยอรมัน แมํน้ําแหํงนี้ยัง
กํอให๎เกิดเรื่องราวตํานาน และบทเพลงตํางๆ ที่ทําให๎ผคู๎ นหลงไหน เรือจะนํา
ทํานผํานหน๎าผาลอไล (Lorelei Rock) อันเป็นตํานานของหญิงสาวที่ครําชีวิต
ผู๎คนที่เดินทางโดยเรือผํานแมํน้ําสายนี้ ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพสองฟาก
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ฝั่ง เรื่องราวของปราสาทตํางๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผําตํางๆ ที่ยังคงมี
มนต์เสนํห์อยํางไมํเสื่อคลาย จนเข๎าสูํเมืองบ๏อบพาร์ด เมืองสําคัญสําหรับจัด
เทศกาลประจําปี ริมฝั่งแมํน้ําไรน์ และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญํที่สุด
บนแมํน้ําไรน์ตอนกลาง อําลาเยอรมนี
จากนั้นออกเดินทางสูํ สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
20.40 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาทิตย์
12.30 น. นําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมดังกลําวข๎างต๎น เป็นการนําเสนอโปรแกรมทํองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตํละวันเดินทางจะไมํเหมือนกัน โปรแกรมทํองเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ๎วน จะสํงให๎ทําน 7 วัน กํอนการเดินทางเทํานั้น
อัตราคําบริการ ตํอทําน
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DB L
SGL
NO TKT
งดแถมกระเป๋า
Adults
With Bed No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
2-11 ก.ค. 2560
14-23 ก.ค. 2560
21-30 ก.ค. 2560
28 ก.ค.-6 ส.ค. 2560
4-13 ส.ค. 2560
11-20 ส.ค. 2560
-30,000.104,000.94,000.84,000.- 15,00 0.- 13,000.-23,000.18-27 ส.ค. 2560
25 ส.ค.-3 ก.ย. 2560
1-10 ก.ย. 2560
8-17 ก.ย. 2560
15-24 ก.ย. 2560
22 ก.ย.-1 ต.ค. 2560
อัตรานีรวม
้ รวม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560
 คํารถโค๎ชมาตรฐานยุโรป ทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คําลํองเรือแมํน้ําไรน์ / รถไฟดํวน ICE สูํกรุงเบอร์ลิน / คําเข๎าพระราชวังซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซํ /
คําเข๎าปราสาทนอยชวานสไตน์ / คําเข๎าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซํ
 คําโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทําในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห๎องแบบ Twin / Double
ในกรณีที่ทํานจองห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหํง
ในยุโรปสํวนใหญํจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย๎ายเมืองพัก หากวันดังกลําวมีการจัด
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว
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 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ ในกรณี
ทีทํานมีข๎อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด
กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อความ
เหมาะสม
 คําทิปพนักงานขับรถโค๎ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว๎ที่ 2 € / ทําน / วัน
 คําธรรมเนียมวีซําเยอรมัน (เชงเก๎น)
 คําประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN.คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุมากกวํา
16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน 2,000,000
บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลําช๎า
ของสั ม ภาระและเที่ ย วบิ น กรุ ณ าสอบถามและโปรดศึ ก ษาจากรายละเอี ย ดของกรมธรรม์ ต าม
เอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็กอยูํในความดูแลของทําน
เองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตรานีไมํ
้ ไมํรวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาในห๎องพัก
คําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ๎ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทังหมด
หลังจากทํานทาการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลําว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
- กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํ
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
- คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทาง
ไมํนอ๎ ยกวํา 45 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร)
หากทํานไมํชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+

Page 9 of 14

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรกั ษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รวํ มคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มีระบุอยูํชัดเจน
ในโปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์ต๎องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือโปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหมํ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29-15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14-1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดยสามารถ
ยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยนชื่อตั๋วเทํานั้น
และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง
อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการพิจารณา
อนุมัติวีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่
ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซํา
แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎งให๎ผู๎
เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้งไมํสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีร่ ะบุ
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ความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎
ให๎ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่
ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมํเสีย
คําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น และหาก
ทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออก
ตั๋ว
โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห๎องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทําน
 ห๎องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต
3 เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกบั การวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่แตกตํางกันในแตํละ
ประเทศ)
 ห๎องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน /
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3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ตอ๎ งการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่
มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถจํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่สถานที่เข๎า
ชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online โดยในวันที่คณะ
จะเข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว๎ใน
เอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า
หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทาง
บริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนือ่ งจากได๎ชําระ Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวันเดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํสามารถให๎บริการ
ในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบนิ ด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํา
กวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับภาระความ
รับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุดไมํเกิน 10,000
บาท / ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะมี
ข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนีเ้ นื่องจากสุขภาพของคน
สํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู๎สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4 - 5
ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ผู๎เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผํานการพิจารณาวีซําแล๎ว กํอนวันเดินทาง
จะต๎องชาระคําเดินทางสํวนที่เหลือเสียกํอน (เฉพาะกรณีที่สถานทูตปลํอยเลํมคืนมาแล๎วเทํานัน)
เอกสารในการยื่นขอวีซําประเทศเยอรมนี ใช๎เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ
(ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา ขอความกรุณาทุ
ณาทุกทํานแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี เพื่อทําการ สแกนลายนิวมือด๎วยตัวเอง)
 พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
 รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดตํอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยํางรูปถําย**
 สําเนาทะเบียนบ๎าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข๎าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส,
หยํา /สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้นโดยระบุ
ตําแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ทํองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
(หนังสือรับรองการทางานที่ยื่นในแตํละ
ประเทศ ต๎องออกไมํเกิน 30 วัน กํอนการไปยื่นวีซําในแตํละประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควร
เลือกเลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารวําเป็น sponsor พร๎อมระบุชื่อของผู๎ที่ออกคําใช๎จําย
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ให๎ ***สถานทูตไมํรับบัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต๎องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน เป็นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาขอวีซํา โปรดสอบถามเจ๎าหน๎าที่เพิ่มเติม)
 กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 –
6 แล๎ว ทางบริษัทจะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางาน
ของทําน โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วาํ การอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะ
ถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระ
คําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของ
ทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับในข๎อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นทุกประการ
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