
 

GERMAN GRAND TOUR 
ประเทศแหงนักกวีและนักคิด 

ประวัติศาสตร ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันยาวนานและหลากหลาย 

วิถีชีวิต อาหารการกิน ที่เปนเอกลักษณ 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ีแรก กรุงเทพฯ–นครแฟรงคเฟรต (เยอรมัน) 

21.00น. พรอมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 

23.45น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 920 นําทานเดินทางสูนครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมน ี

วันท่ีสอง  แฟรงคเฟรต–บอบพารด–ลองเรือแมนํ้าไรน–นั่งรถไฟ ICE สูกรุงเบอรลิน 

06.00น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเฟรตผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากรรถโคชรอรับคณะ

พรอมบริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย”นําทานเดินทางสู

เมืองบอบพารด(Boppard)เมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลประจําปริมฝงแมน้ําไรน ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 



 

กิโลเมตร มีความยาวเปนอันดับสามของทวีปยุโรปยังคงรักษาความเปนเอกลักษณทั้งทางดานประวัติศาสตรและ
ทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองนี้เปนศูนยกลางการผลิตไวนที่ใหญที่สุดบนแมน้ําไรนตอนกลาง นําทานลองเรือ

แมนํ้าไรน(RhineRiver)ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทตางๆจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผาตางๆยังคงมี
มนตเสนหอยางไมเสื่อมคลายแมน้ําแหงนี้ยังกอใหเกิดเรื่องราวตํานานและบทเพลงตางๆ ที่ทําใหผูคนหลงใหล เรือจะ
นําทานผานหนาผาลอเรไล(Lorelei Rock) อันเปนตํานานของหญิงสาวที่คราชีวิตผูคนที่เดินทางโดยเรือผานแมน้ํา

สายนี ้

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.58น. รถไฟดวน ICE นําทานเดินทางสูกรุงเบอรลิน(ตารางเวลารถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยูกับในแตละชวงฤดู
ของการเดินทาง) 

19.10น. เดินทางถึงสถานีกรุงเบอรลิน รถโคชรอรับคณะเดินทางสูภัตตาคาร 

20.00น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL CROWN PLAZA BERLIN CITY CENTERหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสาม เบอรลิน–พอสตดัม–พระราชวังซองซูซีส–เท่ียวชมกรุงเบอรลิน–กําแพงเบอรลิน 

  เชคพอยทชารลี–เบอรลินโดม 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูเมืองพอสตดัม(Potsdam) ตั้งอยูทางทิศใตของเบอรลินเปนเมืองที่จักรพรรดิเฟรดเดอริกมหาราช

ประทับอยูเมื่อครั้งเบอรลินและพอสตดัมอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย เขาชมพระราชวังซองซูซีส
(SanssouciPalace)ที่ประทับของจักรพรรดิเฟรดเดอริกมหาราชและยังเปนที่ฝงพระศพของพระองคอีกดวย 
พระราชวังแหงนี้ ไดรับการยกยองวาเปนแวรซายนแหงเยอรมันโดดเดนดวยการจัดสวนแบบขั้นบันไดภายในเมือง
พอสตดัมรายลอมรอบไปดวยพระราชวังถึง5แหงและรมรื่นไปดวยสวนสวยๆ เปนที่ชื่นชอบของนักทองเท่ียวที่ไดมา
เยือน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเท่ียวชมกรุงเบอรลิน(Berlin) เมืองหลวงอันงามสงาของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแลว เมืองเบอรลิน
ถูกปรับเปลี่ยนใหเปนเมืองที่ทันสมัยและมีความพรอมสําหรับเมืองหลวงใหมเท่ียวชมรองรอยในประวัติศาสตรแหง
การปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเปนสองฝงระหวางตะวันตกและออก เขาสูอีสต-ไซด-แกลลอรี(่East Side Gallery) 

ที่ทิ้งรองรอยของ กําแพงเบอรลิน(Berlin Wall) ฉากตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันที่ 13 สิงหาคม 
ค.ศ.1961 วันเริ่มการสรางกําแพงท่ีมีความยาวกวา 100 ไมล สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปน
กวา 118 ทาน บนซากกําแพงกวา 1,200 หลา ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเปน
ภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก ชมเชคพอยทชารลี(Checkpoint Charlie) ซึ่งเปนเขตพรมแดนการปกครอง

ระหวางอเมริกันและรัสเซีย ชมเบอรลินโดม(Berlin Cathedral)มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี สราง

ในระหวางปค.ศ.1894-1905 ในสไตลอิตาเลียนเรอเนสซองส ถายรูปกับประตูบันเดนบวรก(Brandenburg Gate) 
ประตูชัยสัญลักษณของเมืองดานบนเปนรูปปนของเทพีแหงชัยชนะสีทองเดนตระหงาน และพลาดไมไดกับการถายรูป
กับอาคารไรชสตัทด(Reichstag Building) อาคารที่ใชเปนรัฐสภาแหงเยอรมนี สรางขึ้นดวยศิลปะแบบอิตาเลียนเรอ
เนสซองส ในปค.ศ.1884-1894 อาคารรัฐสภาแหงนี้ถูกใชมาตั้งแตครั้งสาธารณะรัฐไวมารจนหลังสงครามโลกไดมี



 

การสรางโดมแกวครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อกองโลกชาวอังกฤษ เซอรนอรแมน-ฟอสเตอร หากพอมีเวลาทาน
สามารถเดินขึ้นชมวิวทิวทัศนของกรุงเบอรลินบนโดมแกวที่คลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยวมารอเขาคิวทุกวันชมจัตุรัส

โพสตแดมเมอร(PotsdamerPlatz) เมืองใหมที่ถูกสรางข้ึนใหมีขนาดใหญและทันสมัยแหงหนึ่งในยุโรป ใชเงินทุนกวา 
4,000 ลานเหรียญยูโรภายในประกอบไปดวย อาคารที่ทําการของ SONY, A&T, ABBจากนั้นอิสระชอปปงที่ Leisure 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL CROWN PLAZA BERLIN CITY CENTERหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสี่  พิพิธภัณฑกลางน้ํา–พิพิธภัณฑเพอกามุม–ชอปปงคูดัม–เดรสเดน–โบสถเฟราเอน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานชมพิพิธภัณฑกลางน้ํา(Museumsinsel) ตั้งอยูตอนเหนือของแมน้ําสปรี ประกอบไปดวยพิพิธภัณฑถึง 5 แหง

และที่นาสนใจที่สุดไดแก พิพิธภัณฑเพอกามุม(Pergamum Museum)ที่เก็บสะสมคอลเลคชั่นล้ําคา โดยเฉพาะแทน
บูชาเทพเจาซุสหรือเซอุส ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกก็ถูกเก็บรักษาไว ณ ที่แหงนี้ กลาวกันวาหาก
จะดูสมบัติอียิปตล้ําคา ตองไปชมที่บริติชมิวเซียม ณ กรุงลอนดอน และหากจะดูสมบัติล้ําคาของกรีกโบราณ ตองมา
ชม ณ พิพิธภัณฑเพอกามุมแหงนี้  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเดรสเดน(Dresden) สมญานามฟลอเรนซแหงแมน้ําเอลเบ วากันวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุด

ในประเทศเยอรมนี เที่ยวชมเมืองอันงดงามมีโบสถเฟราเอน (Frauenkirche) ที่เกาแกรองรอยของการทําลายลาง
สมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน บริเวณนี้คอืฐานรากของเมืองท่ีวางไวตัง้แตสมัยกลางศตวรรษที่ 
11 จนถึงยุคของพระเจาออกัสตัส ผูแข็งแกรงทรงโปรดใหสรางเมืองในสไตลแบบบาร็อคขึ้นเซมเพอรโอเปรา (The 
Semper Opera House)ที่เมืองนี้มีความโดดเดนอยางเทาเทียมกันทั้งดานสถาปตยกรรมและดนตรี แวะถายภาพ
พระราชวังสวิงเกอร(The Zwinger  Palace)ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อคบนฝงแมน้ําเอลเบ บริเวณลานไดรับการ

ตกแตงอยางงดงามดวยน้ําพุและรูปปนมากมาย โบสถครอยซที่เกาแกของเมืองกลาวกันวามีชิ้นสวนเล็กๆของไม

กางเขนอันศักด์ิสิทธิ์บรรจุเอาไวชมโบสถแหงราชสํานัก (Hofkirche) พิพิธภัณฑดานการขนสง(Verkehsmuseum) 
ที่มีการรางภาพไวบนฝาผนังนี้จนในปค.ศ.1906 ไดมีการวางแผนกระเบื้องเคลือบจากไมเซนจํานวน24,000 แผนลง
ไปบนรูป 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL PULLMAN DRESDEN NEWAหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีหา  เดรสเดน–นเูรมเบิรก–โรเธนบวรก–เขตเมืองเกา–โบสถเซนตจาค็อบ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 นําทานเดินทางสูเมืองนูเรมเบริก(Nuremberg)อดีตเมืองหลวงอยางไมเปนทางการของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

แหงชาติเยอรมัน ชมวิวทวิทัศนของตัวเมืองที่มปีราสาทจักรพรรด(ิKaiserburg)อันโดดเดน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนบวรกแหงเทาเบอร(RothenburgobderTauber) ไดกลายเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตร

ของเสนทางสายโรแมนติกของเยอรมนีสูเขตเมืองเกา(Old Town) ซึ่งเปนศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตรและแนว
กําแพงปองกันเมืองดั้งเดิมบงบอกถึงความรุงเรืองของเมืองที่ทําการคาไวน,โค,กระบือและขนสัตว ที่มีมาตั้งแตปค.ศ.
1274จัตุรัสใจกลางเมืองเปนที่ต้ังของอาคารเทศบาลเมืองและโบสถเซนตจาค็อบ(St. Jacobs Cathedral)อิสระให
ทานมีเวลาไดเก็บภาพประทับใจ ยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจในยุคกลางหรือเลือกซ้ือสินคา
ตางๆที่ผลิตในเมืองนี ้

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL TILMAN RIEMENSCHNEIDERหรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันท่ีหก  โรเธนบวรก–เสนทางสายโรแมนติก–ฟุสเซน–หมูบานชวานสเกา–ปราสาทนอยชวานสไตน  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูเมืองฟุสเซนดวย เสนทางสายโรแมนติก(Romanticstrasse) ที่มีความยาวกวา 340 กิโลเมตรจาก
เมืองเวอรซบูรกจนถึงเมืองฟุสเซน เสนทางทองเที่ยวอันดับ 1 ที่ไดรับการยกยองวาสวยงามที่สุดในยุโรป 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูหมูบานชวานสเกา(Hohenschwangau Village)อันเปนที่ตั้งของปราสาทแหงเทพนิยาย “นอย

ชวานชไตน”เพื่อนําทานขึ้นสูปราสาทนอยชวานสไตน(Neuschwanstein Castle)ปราสาทสวยที่แมแตราชา
การตูนวอลทดิสนียยังหลงใหล นําไปเปนตนแบบปราสาทเจาหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแลนด ชมบรรยากาศของ
หมูบานที่รายลอมรอบดวยทะเลสาบสีฟาประทับใจกับวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตนและปราสาทโฮเฮนชวานส
เกาเปนฉากหลัง กษัตริยลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคที่จะสรางปราสาท 3 แหง อันไดแก นอยชวานสไตน

(Neuschwanstein),ลินเดอฮอฟ(Linderhof)และแฮเรนคิมเซ(Royal Palace of Herrenchiemsee)  ใหเปนมรดกอัน

ล้ําคาแหงรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย(Maria Bridge)(การเปดใหเขาชมข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละ

วัน) ซึ่งพาดผานโตรกผาพอลเล็ท(Pollet) จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบนหนาผาสูง 200 เมตร ในป
ค.ศ.1869 โดย คริสเตียนจังคเปนผูออกแบบภายนอกตัวปราสาทใหเหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอรเขาสู
ภายในตัวปราสาทชมความสวยที่ไดรับการตกแตงอยางอลังการดวยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร, หองทรง
งาน,หองทองพระโรง,หองบรรทม ทีล่วนแตงดงามจนยากจะพรรณนา 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL MULLER HOHENSCHWANGAUหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีเจ็ด  โอเบอรามาเกา–การมิชพารเทนเคียรเชน–ยอดเขาซุกสปตเซ  (เยอรมันแอลป)–มิวนิค 

(เยอรมัน)–ชอปปง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูเมืองโอเบอรามาเกา(Oberammergau) เมืองเล็กๆที่แสนจะนารัก อาคารบานเรือนลวนประดับไป
ดวยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสตศาสนา รานรวงลวนแตจําหนายของที่ระลึกสําหรับคริสตศาสนิกชน เหตุเพราะเคย
ไดรับภัยพิบัติจากโรคราย แลวเดินทางตอสู เมืองการมชิพารเทนเคียรเชน(Garmisch-Partenkirchen) เพื่อนําทาน

ขึ้นสูยอดเขาซุกสปตเซ(Zugspitze) ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี ระหวางทางทานจะไดชมวิว
ทะเลสาบที่อยูเบื้องลาง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือ
ระดับน้ําทะเล ที่ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวไดทั้งปคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูรอน เม่ือมองจากยอดเขา
ทานจะเห็นทิวทัศนงดงามกวางไกลไปถึง4 ประเทศดวยกันคือ เยอรมนี,ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอรแลนด โดยมี
ยอดเขาที่อยูเคียงขางกันอีก 3 ยอดคือแอลปสปตซ (Alpspitz),ครอยเซ็ค (Kreuzeck)และแวงค (Wank) ซึ่งลวนแต
เปนสวรรคของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น ชมนิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปตซปลาต(Zugspitze)ธาร
น้ําแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ชวงที่มีหิมะตกหนาระหวางเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเปนเสนทางสกีที่มีให
เลือกเลนหลายระดับ 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค(Munich) ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปนประตูของยุโรปเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย 
ตั้งอยูในแถบแมน้ําไอซารซึ่งเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 3 รองจากเบอรลิน และฮัมบูรก ปจจุบันมิวนิคเปนศูนยกลาง
ทางดานการสื่อสารและการเงินของประเทศเยอรมัน จากนั้นอิสระใหทานไดชอปปง จัตุรัสมาเรียนพลาตซ 
(Marienplatz) ใจกลางเมืองเกา นักทองเท่ียวพลาดไมไดที่จะชมตุกตาเตนรํา ที่ประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา 
ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณMUNICH MARRIOTT HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

วันท่ีแปด ปรีน–เกาะแฮเรนคิมเซ–พระราชวังแฮเรนคิมเซ–มิวนิค–สนามกีฬาโอลิมปค–เขตเมืองเกา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสูเมืองปรีน(Prien) เมืองทองเท่ียวที่สําคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซนั่งเรือสูเกาะแฮเรนคิมเซ
(Herrenchiemsee)อันเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปนพระราชวังที่
งดงามที่สุดในโลกโดยมีตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศฝรั่งเศส กษัตริยลุควิคที่ 2 แหงบาวาเรีย 
ทุมเทเงินทองเพื่อใหพระราชวังแหงนี้งามสงาสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบลอมดวยความรมรื่นของปาไมนานา
พันธและเชื่อมดวยคลองขนาดใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา สวนสวยและน้ําพุแบบฝรั่งเศส ทําใหดูงามสงายิ่งขึ้นเขา
ชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ(The Herrenchiemsee Palace)ที่ไดรับการขนานนามใหเปนพระราชวังแวรซายนแหงบา
วาเรียนเปนที่นาเสียดายที่พระราชวังแหงนี้ยังสรางไมเสร็จสมบูรณ ศิลปะการตกแตงลวนอลังการจากชางฝมือในยุค
นั้น ที่เห็นไดจากหองวาราชการ, หองบรรทม, หองฉลองพระองคและที่โดดเดนที่สุดคือหองกระจก (The Hall of 
Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค สมควรแกเวลาเดินทางกลับสูเมืองมิวนิค 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค เมืองที่มีความหลากหลายดวยสถาปตยกรรมที่แตกตาง เมอืงหลวงแหงแควนบาวาเรีย
แหงนี้ เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศวิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองใหมีความสําคัญที่สุดทางตอนใตของ
เยอรมนี เปนแหลงผลิตเบียร และศูนยกลางการผลิตรถยนต BMW นําทานชมโลกแหงยนตรกรรมของ BMW Group 
ที่ถูกจัดแสดงอยูภายในอาคารขนาดใหญบนพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร ติดกับอาคารสํานักงานใหญของ BMW 
ภายใตชื่อ BMW Welt เปนภาษาเยอรมัน ที่แปลตรงตัวเปนภาษาอังกฤษวา BMW World หรือโลกแหงยนตรกรรม
ของ BMW Group อาคารแหงนี้ถูกสรางขึ้นดวยแนวคิดที่ทาง BMW ตองการใหมีศูนยกลางในการสื่อสารระหวาง
องคกรกับลูกคาของ BMW โดยตรง ที่ไมไดเปนแคโชวรูมขนาดใหญ แตจะเปนพื้นที่สําหรับลูกคาของ BMW Group ที่
ไดเขามาสัมผัสประสบการณของรถยนตโฉมปจจุบันทุกรุนในเครือของ BMW Group ไมวาจะเปน BMW, MINI หรือ 
Rolls-Royce 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ MUNICH MARRIOTT HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีเกา  มิวนิค–สนามอลิอันซ อารีนา–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานผานชมสนามฟุตบอลขนาดยักษ สนามอลิอันซ อารีนา (Allianz Arena) ชื่อเลนวาเรือยาง ต้ังอยูทางทิศเหนือของ
เมืองมิวนิค เริ่มกอสรางตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แลวเสร็จสมบูรณเปดใชงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2548 รวมมูลคาการกอสรางท้ังหมด 340 ลานยูโร หรือราว 13,000 ลานบาทไทย ปจจุบันทีมที่ใชสนามไดแก สโมสร
ฟุตบอลบาเยิรนมิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค(**หมายเหตุ สนามฟุตบอลอลิอันซ อารีนาจะงดใหบริการในวันที่มี
การแขงขัน**) 



 

จากนั้นเดินทางสูสนามบินมิวนิคเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  
14.25น.  สายการบินไทยเท่ียวบินที่TG925 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 
วันท่ีสิบ  กรุงเทพฯ 

06.05น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

กําหนดวันเดินทาง 

05 -14 ต.ค. 61 12 – 21 ต.ค. 61 19 – 28 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 04 พ.ย. 61 
02 พย. 61 – 11 พย. 61 09 พย. – 18 พย. 61 16 พย. – 25 พย. 61 23 พย. – 02 ธค. 61 

30 พย. – 09 ธค. 61 07 ธค. – 16 ธค. 61 14 ธค. – 23 ธค. 61 21 ธค. – 30 ธค.61 
28 ธค. 61 – 06 มค 62 04 มค. – 13 มค.62 11 มค. – 20 มค. 62 18 มค. – 27 มค 62 

คาทัวรตอทาน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)         ท า น ล ะ  
104,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง      ทานละ  94,500 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง       ทานละ  89,200 บาท 

 เด็กอายุ 5-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง        ท า น ล ะ  

78,900 บาท 

 เด็กอายุ 2-4 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ท า น ล ะ    52,500 
บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเด่ียวเพิ่ม       ท า น ล ะ    16,900 
บาท 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบิน คืนคาตั๋วเครื่องบิน / ผูใหญ ทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีเหลืองจะตองบวกเพิม่อีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท 

คาทัวรรวม:  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว 

 คาพาหนะทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 
กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการ
เดินทาง 

คาทัวรไมรวม: 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องด่ืม
ที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 

 คาทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิป
สําหรับหัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบรกิารน้ันเปนที่ประทับใจของทาน 

วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  
หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

เง่ือนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกต๋ัวเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 
โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบอยาง
นอย 15 วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบนิ, การ
นัดหยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขา
ออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 



 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 
6 เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือ
หยา/สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเท่ียว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไม
เกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของ
เงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเปนภาษาองักฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการ
อําเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ 
ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณาแตง
กายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวี
ซาทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
 


