
 

 

HASHTAG GERMANY 

แกรนด เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวรเจาะลึกเสนทางโรแมน

ติค 
แฟรงเฟรต-ไฮเดลเบิรก-โคโลญจน-ลองเรือแมนํ้าไรน-วุรซเบิรก-โรเธนเบิรก-นูเร

มเบิรกปราสาทนอยชวานสไตน-ยอดเขาซุกสปตเซ-ชอปปงเอาทเลท-ชมเมือง

มิวนิค 

กําหนดการเดินทางวันที่8 – 16 ธันวาคม  2561 (คณะเดียวเทานั้น!!!) 

ราคาสุดคุมเพียง 59,991 บาท  

( ไมรวมคาวีซา 3,500 บาท และคาทิป 2,500 บาท) 

บินตรงสูเยอรมัน..เขาแฟรงคเฟรต..ออกมิวนิค ไมตองแวะเปลี่ยนเครื่อง 

ไฮไลทโปรแกรมทัวร 

 บินตรง กรุงเทพ-แฟรงคเฟรต/ มิวนิค-กรุงเทพ พรอมสะสมไมลการบินไทย 50% 

 พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักแฟรงเฟรต2 คืน /นูเร็มเบิรก1 คืน/เคมปเทน 1 คืน / มิวนิค2 คืน) 

เท่ียวครบทุกไฮไลท!! 

 บาด ฮัมบูรก :ชม ศาลาไทย แหงแรกในทวีปยุโรป 

สายการบิน 

THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  920 BKK – FRA 23.40 – 05.50 

เท่ียวบินขากลับ TG  925 MUC - BKK 13.35 – 06.10 



 
 เซ็นตกอร: ลองเรือชมความสวยงามของแมนํ้าไรนสูเมืองบ็อปปารด 

 โฮเฮนชวานเกา: เขาชมปราสาทนอยชวานสไตนตนแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนียแลนด 

 ยอดเขาซุกสปตเซ: น่ังรถไฟไตเขา และกระเชาเคเบ้ิลคารไตระดับความสูง 3000 เมตร ภูเขาที่สูงท่ีสุดในเยอรมัน 

 มิวนิค:ชม BMW World  โชวรูมใหญและทันสมัยที่สุด ของรถยนตบีเอ็มดับเบ้ิลยู และชม อัลลิลันซ อารีนา สเตเด้ียม 

ชอปปงจุใจ!!! อิงโกลสตัด วิลเลจเอาทเล็ต  

เมนูพิเศษ**ล้ิมรสขาหมูเยอรมัน ** พรอมเสริฟเบียร แบบตนตํารับ 

 

วันท่ี กําหนดการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมท่ีพักหรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต  (เยอรมัน)     

2 
แฟรงคเฟรต– ไฮเดลเบิรก– บาด 

ฮัมบูรก–แฟรงคเฟรต 
-   TRYP BY WYNHAM FRANKFURT  

3 
แฟรงคเฟรต– ลองเรือแมนํ้าไรน–

โคโญจน– แฟรงคเฟรต 
  - TRYP BY WYNHAM FRANKFURT 

4 
แฟรงคเฟรต– วูรซเบิรก–  โรเธน

เบิรก– นูเร็มเบิรก 
  - 

CENTRO HOTEL NUREMBERG 
(*EX NORIS HOTEL) 

5 
นูเร็มเบิรก– ปราสาทนอยชวานสไตน–

เคมปเทน 
   BIG BOX HOTEL KEMPTEN 

6 
มิวนิค–เคมปเทน–ยอดเขาซุกสปตเซ–

ชอปปงอิงโกลสตัด  -มิวนิค 

 

 
 

 - 
HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLACH 

7 
มิวนิค–  ชมเมือง – BMW WORLD -ชอป

ปง – มิวนิค 
  - 

HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLACH 

8 
มิวนิค–อัลลิลันซ อารีนา สเตเด้ียม– 

กรุงเทพฯ 
 - -  

9 กรุงเทพฯ - - -  

 

วันแรก   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.40 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร D ประตู 2-3สายการบิน

ไทย พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

23.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920 



 
 

วันท่ีสอง   แฟรงคเฟรต–ไฮเดลเบิรก- บาด ฮัมบรูก-แฟรงคเฟรต 
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟรต หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบรอย 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรกเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝงแมนํ้าเน็กคารหน่ึงใน

เมืองศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรกซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของเยอรมันนําเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรกท่ีสรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมนํ้าเน็กคาร ซ่ึงสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900ป ชม

ประตูท่ีสรางเสร็จในคืนเดียว วันไนทเกท หรือ ELIZABETH GATEที่สรางขึ้นโดยคําส่ังของพระเจาเฟดเด

อริก สรางใหเปนของขวัญวันเกิดแดพระมเหสีอลิซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นนําทานชม
ความย่ิงใหญของ ถังไวนท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาด ฮอมบวรก เปนเมืองเล็กๆนารักท่ีมีช่ือเสียงดานนํ้าแรและสปา นําทานชม 

ศาลาไทย แหงแรกในทวีปยุโรป และปจจุบันต้ังโดดเดนเปนสงาอยูถึง 2 หลัง ศาลาไทยไดถูกจัดสรางโดย

งบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปากร ไดรับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหดําเนินการจัดสรางโดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐานท่ีหนาบัน ทั้ง 3 ดานของ
ศาลาไทย การจัดสรางน้ีนอกจากเปนการเทิดพระเกียรติฯแลว ยังเปนอนุสรณสถานในโอกาสครบรอบ 
100 ป การเสด็จประพาสเมืองแหงน้ี และแสดงถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางไทยกับเยอรมันท่ีมีมาชา
นาน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองแฟรงคเฟรตหน่ึงในมหานครที่ย่ิงใหญของเยอรมัน ศูนยกลางแหง

ธุรกิจการคาท่ีสําคัญ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเขาสูท่ีพัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม  แฟรงคเฟรต-ลองเรือแมนํ้าไรน-โคโลญจน -แฟรงคเฟรต 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเขตไรนแลนด หรือดินแดนแหงลุมแมนํ้าไรนระหวางทางจะผานแหลงปลูกองุนท่ีผลิต

ไวนขาวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมัน จนถึงท่ีทาเรือเซนตกอรนําทานลองเรือชมความสวยงามของแมนํ้าไรน 

แมน้ําสาย สําคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝงแมนํ้าเพลิดเพลิน
กับทิวทัศนของไร องุนและปราสาทของโบราณอายุกวา 600ป และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุน
นางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสอง ฟากฝงแมน้ํา ผานบริเวณผาหินโลเรอไลยซ่ึงมีตํานานเร่ืองเลาที่ลึกลับ

ของเสียงสะทอนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเพ่ือปองกันอันตรายใหกับชาวเรือที่ตองเดินทางผานไปมาในชวงท่ีแมนํ้า
มีความคดเค้ียวและมีสันดอน สันทรายมากมายจนเกิดอุบัติเหตุอยูเสมอ จนถึง ทาเรือในเมืองบอปปารด 



 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจนเมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของเยอรมนี 

ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711อันลือชื่อ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ใหเวลาทานวางเดินเลนชอปปง-ชมเมือง เมืองโคโลญจน เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ เขาชมมหา

วิหารโคโลญจนโดยเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใช

เวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณในป 1880 ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ชอปปง จากน้ันนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองแฟรงคเฟรตนําทานชมจัตุรัสโรเมอรซ่ึงเปนจัตุรัสที่เกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ 

THE ROMERหรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส
โรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEILท่ีมีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานได
เลือกซ้ือสินคาแฟชั่น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

 นําทานเขาสูท่ีพัก TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเทา 

วันท่ีส่ี       แฟรงคเฟรต-วูรซเบิรก-โรเธนเบิรก-นูเร็มเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองวูรซเบิรกเมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควนบาวาเรีย ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าเมนซึ่ง

เปนอีกแหลงเพาะปลูกองุนเพื่อผลิตไวนของเยอรมัน และเปนเมืองที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก นําทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองโรเธนบิรก เมืองโบราณในยุคอัศวินแหงปอมปราการ ที่ยอนไปใน

ศตวรรษท่ี 13 และเปนอีกหนึ่งเมืองที่ยังมีกําแพงเมืองโบราณลอมรอบตัวเมืองอยูนําทานเดินชมสู จัตุรัส

กลางเมืองท่ีต้ังของศาลากลางเมืองท่ีสวยงามมีเวลาใหทานเดินเลน ชมเมือง ถายรูปและเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกในชวงคริสมาตรที่โรเธนเบิรกเปนหน่ึงในเมืองที่มีคริสตมาสตที่สวยงาม จากนั้นนําทานเดินทางตอสู 
เมืองนูเรมเบิรกอีกหนึ่งเมืองสวยในแควนบาวาเรีย นําทานขึ้นชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอรเบิรกบนเนิน

เขา กอนลงมาเดินเลนชมเมืองเกาท่ีสวยงามอิสระชมเมือง ชอปปงตามอัธยาศัย 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

  นําทานเขาสูท่ีพักCENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา       นูเร็มเบิรก-ปราสาทนอยชวานสไตน-เคมปเทน 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางไปตามเสนทางสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียงของเยอรมัน ใหทานไดชื่นชม ทิวทัศนที่งดงาม
ตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป ท่ีต้ังของ 2 ปราสาทช่ือดัง

แหงบาวาเรียนอยชวานสไตนและโฮเฮนชวานเกา นําทานข้ึนรถชัตเต้ิลบัสข้ึนเขาเพ่ือนําทานขึ้นชมภายใน

ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein)ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาสูงท่ีสรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคที่ 2  



 
ท่ีตองการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรดของพระองค นําทานชมวิวสวย
จากสะพานแมร่ี จุดท่ีถายรูปกับปราสาทน้ีไดดีที่สุด ด่ังรูปโปสเตอร โปสการดตางๆ ซ่ึงความงามน้ียังทําให

ปราสาทแหงน้ีเปนตนแบบที่วอลทดีสนีย ไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตการตูนและไดกลายเปน
สัญลักษณของสวนสนุกดิสนี่ยทุกแหงทั่วโลก จากน้ันนําทานเดินทางลงจากตัวปราสาท 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บาย จากนั้นนําทานสู เมืองฟุสเซน เมืองปลายทางสุดทายของถนนสายโรแมนติค ต้ังอยูในแควนบาวาเรียสเนห

ของเมืองน้ีคืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆท้ังเมือง นําทาน
เดินเลน-ถายรูป-ชอปปงสินคาท่ีระลึกในเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคาร เมนูพิเศษ**ล้ิมรสขาหมูเยอรมัน ** พรอมเสริฟเบียร แบบตน

ตํารับ 

 นําทานเขาสูที่พักBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทียบเทา 

 

วันท่ีหก       เคมปเทน-ยอดเขาซุกสปตเซ-ชอปปงเอาทเลทอิงโกลสแตด-มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู สถานีรถไฟซุกสปตบาหนเพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ 

ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูง
ระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 

เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป และบนยอดเขาซุกสปตเซ นั้น
เปนอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหาร นําทานเดินทางลงจากยอดเขาดวยเคเบิลคาร เพียงสถานีเดียวลงสูสถานีอิปเซ  จากนั้นนํา

ทานเดินทางตอสู เมืองอิงโกลสแตทเพ่ือใหทานไดมีโอกาสเดินเลนชอปปงใน อิงโกลสแตทเอาลเลทวิล

เลจ ทานสามารถหาขอมูลในการชอปปงไดท่ี 

https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯจะจัดวีไอพีคูปองท่ีทานจะ

ไดรับสวนลดพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก ประมาณ 5-10 %(ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของแตละราน) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

  นําทานเดินทางตอสูเมืองมิวนิค นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย หน่ึงในอดีตอาณาจักรที่ย่ิงใหญ 

  นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด       มิวนิค-ชมเมือง-ชอปปง 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

นําทานชม เมืองมิวนิคนครหลวงแหงอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ท่ียิ่งใหญแวะถายรูปสวยกับพระราชวังนิม 



 
เฟนเบิรก พระราชวังฤดูรอนของกษัตริยแหงบาวาเรียสถานที่ประสูติของกษัตริยลุดวิกท่ี2 กษัตริยแหงบาวา

เรีย ผูสราง 3 ปราสาทดัง นอยชวานสไตน-ลินเดอรฮอฟและเฮอรินคิมเซ ที่กลายเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาเยือนบาวาเรียจากน้ันนําทานชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด โชวรูมใหญและทันสมัยที่สุดของรถยนต บี 

เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแหงบาวาเรีย ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปกับรถยนตรุนใหมของ บีเอ็ม มินิคู
เปอร พรอมเลือกซื้อของตกแตงและที่ระลึก ผานชมสถานท่ีสําคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปคปารค / ถนน

แมกซิมิเล่ียน ที่ต้ังของพระราชวังเรสซิเดนทและโอเปราเฮาส รวมท้ังเปนท่ีต้ังของเหลารานแบรนดเนม

ยี่หอดังของยุโรป 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ชวงบาย ใหเวลาทานเดินเลนชมเมือง ในยานชอปปงใหญของมิวนิคต้ังแตถนนแมกซิมิเลียนจนถึงยาน

จัตุรัสมาเรียน ที่ต้ังของศาลาวาการเมืองมิวนิค ท่ีสงวยงามดวยสถาปตยกรรมท่ีผสมผสานและยังเปนยาน

ถนนคนเดิน ยานชอปปงที่มีรานคา หางสรรพสินคามากมายใหทานไดเดินเลนชอปปงอยางจุใจ หรือทาน
อาจเดินเลนถายรูปกับอาคารสวยงามมากมายรวมทั้งวิหารแมพระ ที่มีสองยอดโดมรูปทรงหัวหอมอีกหน่ึง

ในสัญลักษณของมิวนิค 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

 นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเทา 

วันท่ีแปด   สนามบินมิวนิค 

เชา             รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพ่ือผานข้ันตอนการทําคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทาง

เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะเก็บภาพสวยๆของอัลลิแอนซ อารีนา สเตเด้ียมสนามฟุตบอล

แหง 2 ทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังของมิวนิค บาเยิรนมิวนิค และ 1860มิวนิค 
13.35น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925  

วันท่ีเกา   สนามบินสุวรรณภูม ิ

06.10 น.          ถึงทาอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ ราคาทานละ  

วันท่ี 8-16 ธันวาคม 2561  

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน 59,991 บาท 

เด็กอายุ 02 - 12 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 59,991 บาท 

เด็กอายุ 02 – 12  ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2ทานไมมีเตียงเสริม 58,991 บาท 

พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ 8,900 บาท 



 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขา
พัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

หมายเหตุ 

** อัตราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม 

** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกคาเปนหลัก 

อัตรานี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
 คาภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
 คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ 
 คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงตอวัน) 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเง่ือนไขตามกรมธรรม 
อัตรานี้ไมรวม 

  คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
  คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

 คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวใน
รายการเปนตน 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหักณที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  
  คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,500 บาทตอทาน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ 

คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยข้ึนอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเปนสินนํ้าใจในการบริการ 



 
คาทิปอื่นๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เปนตน 

การจองและชําระเงิน 

 ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทาน

ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
การยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันหักคามัดจํา 25,000 บาท(ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 29 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน30 - 44 

วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเปนสงกรานตและปใหม1 - 

14 วัน) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 

ทานซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ 

ในการยื่นขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามท่ี
สถานทูตระบุเทานั้น (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไม
นอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง  

ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสีย
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากตองการขอยื่นคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรอง
ขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได) 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซา
ทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร) 

หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการ
ออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดย
ใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเครื่องบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบิน
โดยตรง คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 15 วัน 

ผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการ
เดินทางและสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขาเมือง หรือใช
เอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินทั้งหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็ม
จํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย 



 
สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ และจะไมรับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของ
สายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ามันเพ่ิมหรือคาต๋ัวเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีกําหนดไวโดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี 

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ 
ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 

หลักฐานการย่ืนวีซาเยอรมัน 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาท่ีสถานทูตเยอรมัน)  ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 7 วัน 

ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวสแกนนิ้วมือ ที่ศูนยย่ืนวีซาของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย  

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แตหากนับแลวตํ่ากวา 6 
เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมท่ีกองหนังสือเดินทาง  

- หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอรตเพียงเลมปจจุบันเทานั้น 

ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง (ปก) ไมตองแนบมาเพื่อปองกันการสูญหาย 

หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

** ในสวนของพาสปอรตเกาถามีวีซาเชงเกนที่เคยใชเดินทางภายใน 3 ปนับจากปจจุบัน  

วีซาอเมริกาและวีซาอังกฤษ ใหถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซา 

แนบมาดวยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซา ** 

 



 
 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ  (ขนาดรูปหนา
เทากับใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก ** 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 15 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร 
- หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติ

บัตรดวย 
 

4. หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดทั้งเบอรท่ีทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  

5. สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานท่ีสมรสแลว  

6. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ กรณีทานท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ 

7. สําเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปล่ียนนามสกุล 

8. สําเนาใบหยา กรณีทานท่ีหยาแลว  

9. หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน เปนตน 
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, 

อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด(ถาเปนหนังสือรับรองการทํางานท่ีออกโดยราชการ ตองดูตัวเลขใหเปนอารบิกไมรับตัวเลขไทย) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทําอาชีพอิสระตองทําจดหมายแนะนําตัวเองวาทําอาชีพอะไร ไดเงินมาจากอะไร (เปนภาษาอังกฤษ) 
- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม

แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัด
หนังสือชี้แจงเก่ียวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรับรองคาใชจาย
ใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซานี้)   



 
- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปน

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเปนเด็กเล็ก  
 

10. หลักฐานการเงิน 
-   สําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทาน้ัน ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชี

ยอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา)  

**หากสมุดบัญชีมีการอัพบุคตลอดสามารถถายบุคมาไดเลย แตหากไมมีการอัพเดทตอเน่ือง หรือเดือนกระโดด 

ตองขอสเตจเมนเทานั้น!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 

กรณีไมมีบัญชีสวนตัว หรือ เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ตองใหบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เชน บิดา,มารดา,พี่,นอง  
ทําหนังสือรับรองคาใชจายและชี้แจงความสัมพันธโดยระบุช่ือผูออกคาใชจายและชื่อผูท่ีถูกออกคาใชจายให

พรอมสําเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น  ท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวของบัญชี

ยอนหลังอยางนอย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา)  

- และเอกสารผูออกคาใชจาย 1. สําเนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธของผูออก
คาใชจาย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน , ใบสูติบัตร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไมรับบัญชีฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันในการย่ืนวีซา 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา 
เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัวดวยแตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวา
จะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงิน
พรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
 

11. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง) 
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 
พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจาก



 
อําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 
พรอมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองท่ีไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแล
บุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


