แฟรงค์เฟิ ร์ท – เออร์ฟอร์ท - ไลพ์ซิก – พอตสดัม – เบอร์ลิน - เดรสเดน
แบมเบิรก์ – โรเธนเบิรก์ – สตุท๊ การ์ท – ฟุสเซ่น - มิวนิ ค
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
อาหาร
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป สิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน
มาตรฐานยุโรป
เช้าแบบอเมริกนั เทีย่ งและคํา่ แบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างเพือ่ บรรยากาศ
ชํานาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ท
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

23.40 น.

ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิ รท์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 920 (ประมาณ 11 ชม. เศษ / เม.ย.-ต.ค. เวลาต่าง 5 ชม.)

วันที่สอง
05.50 น.

แฟรงเฟิ ร์ท – เออร์ฟอร์ท – ไลพ์ซิก
เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ท (FRANKFURT) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับ

เทีย่ ง

สัมภาระ นําท่านเดินทางสู่เมืองเออร์ฟอร์ท (ERFURT) เมืองทีพ่ ระเซนต์โบนิเฟส ได้พยายามเปลีย่ นแปลงชาว
เยอรมันให้หนั มาเป็ นชาว คริสเตียน และได้ก่อตัง้ เขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็ นอิสระขึ้นในปี ค.ศ. 742
ถึงแม้ไม่นานก็ถูกรวมเขา้ กับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมืองเออร์ฟอร์ทนัน้
รํา่ รวยจากการส่งต้นโวดขายซึ่งเป็ นวัตถุดบิ สําหรับย้อมผ้าเป็ นสีนาํ้ เงินเข้ม
อีกทัง้ ตลาดสวนไม้ประดับได้พฒั นาขึ้นมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการ
สวนดอกไมเ้ ป็ นการถาวร นําชมวิหารมาเรียนดอม (MARIENDOM)
ตัง้ ขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 742 ชม กลอริโอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็ นหนึ่งใน
ระฆังโบสถ์ทใ่ี หญ่ท่สี ุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มอี ายุตงั้ แต่ศตวรรษที่ 12 นําท่านชม
เมือง ผ่านชมโบสถ์เซนต์เซฟริน (SEVERIKIRCHE) เป็ นสถานทีเ่ ก็บหลุมฝังศพของเซนต์เซฟรินทีเ่ สียชีวติ เมือ่
ประมาณปี ค.ศ. 1365 ,ศาลาว่าการทรงนีโอคลาสสิค, รูปปัน้ โรแลนด์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

แกรนด์ เยอรมนี A (TG.) 10 วัน หน้ า 2

ออกเดินทางสู่เมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG / 2 ชม.) เมืองทีเ่ กอเธ่
นักประพันธ์ช่อื ดังของเยอรมัน ยกให้เป็ นลิตเติลปารีส จากความ
เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีช่ือเสียงเต็มไปด้วยนิสติ
นักศึกษา และบาร์เครื่องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ ร้านอาหารดีๆ
มากมาย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่ได้รบั การพัฒนาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับที่ประเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซกิ เป็ นศูนย์กลางของเยอรมนี

บ่าย

(CENTER OF GERMANY)

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม WESTIN หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

ไลฟ์ ซิก – พอตสดัม – เบอร์ลิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่พอตสดัม (POTSDAM / 2 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมัน
ตะวันออก ซึง่ ถูกซ่อนเก็บไว้หลังกําแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี นําท่านเดินชมพระราชวัง
ฤดูรอ้ นของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็ นต้นมา โดยตัง้ ชื่อไว้ว่า
พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึง่ เป็ นภาษาฝรัง่ เศสในความหมายว่า “ไร้กงั วล” นํา
ท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ มากมาย
อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุม้ ศาลาต่างๆ ทีโ่ ดดเด่นโดยศิลปะแบบร็อกโกโก รวมทัง้ อุทยานในแบบสวนฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เบอร์ลนิ (BERLIN / 20 นาที) นครหลวงปัจจุบนั ของเยอรมัน หลังจากการรวมตัวของ
เยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ ายคอมมิวนิสต์ท่แี บ่งแยกกันมานานร่วม 50 ปี
ภายหลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 นํา ท่ า นชมพิพิธ ภัณ ฑ์เ พอร์ก ามอน
(PERGAMON MUSEUM) ซึ่งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของอารย
ธรรมที่เคยเฟื่ องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น เปอร์เซีย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ
วัตถุท่นี าํ มาจัดแสดงลว้ นมีค่า ไม่ว่าจะแท่นบูชาเทพเจ้าซีอุส จากเมือง
เพอร์กามอนในตุรกี หรือจะเป็ นชิ้นส่วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรง
ใหญ่จากกรุงบาบิโลนในสมัยพระเจ้าเนบูซดั เนสซาร์ท่ี 2 และประตูหุม้ ด้วยแผ่นกระเบื้อง นําท่านเที่ยวชม
เบอร์ลนิ อันยิ่งใหญ่และสง่างาม ชมพิพธิ ภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคน
เข้า-ออก ของ 2 ฝัง่ เบอร์ลนิ ซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝัง่ ตะวันออก
สู่ฝงั ่ ตะวันตก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม BERLIN หรือระดับเดียวกัน
การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีขอ้ จํากัดเรือ่ งจํานวนผูเ้ ข้าชม หากเต็ม บริษทั ฯ จะจัดชมวังอืน่ ทดแทน

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
**
วันที่สี่
เช้า

เบอร์ลิน – เดรสเดน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเบอร์ลนิ ที่ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูย่งิ ใหญ่ดงั เดิม นําชมนครเบอร์ลนิ ทัง้
ตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกําแพงเบอร์ลนิ (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ
แบ่งแยกทีป่ จั จุบนั เหลือเพียงไม่ก่กี โิ ลเมตร เพือ่ เก็บไว้เป็ นอนุสรณ์ให้กบั คนรุ่นหลัง
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

ถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั บราเดนเบิรก์ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝัง่ ตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้นทีเ่ ปรียบได้
กับชองป์ เอลิเซ่แห่งปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าทีป่ ระกอบไปด้วยโบสถ์สาํ คัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย
อนุสาวรียแ์ ห่งชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตัง้ อยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรัง่ เศส
สร้างในปี ค.ศ.1873 ปัจจุบนั ความเจริญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทัง้ 2 ฝัง่ จนยากทีจ่ ะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขต
ตะวันออก หรือตะวันตก ผ่านชมพระราชวังชาล็อตเทนเบิรก์ อันสวยงาม เดิมเป็ นทีป่ ระทับฤดูรอ้ นในสมเด็จพระ
ราชินีโซเฟี ยชาล็อต ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิ สเคิรช์ หรือเมโมเรียลเชิรช์ ทีย่ งั คงร่องรอยความเสียหาย
จากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบนั ได้มกี ารสร้างโบสถ์กระจกสีนาํ้ เงินครามอยู่เคียงข้าง ใกลก้ นั มีหา้ งสรรพสินค้า
KADEWE ทีใ่ หญ่ทส
่ี ุดในเบอร์ลนิ แล ้วอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน (DRESDEN / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่ง
แคว้นแซกโซนี่ เป็ นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและรํา่ รวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทัง้
ศิ ล ปะวัฒ นธรรมและสถาปัต ยกรรมที่ส วยงาม
และทรงคุณค่ า ทาง
ประวัตศิ าสตร์ จนได้รบั ฉายาว่านครฟลอเร้นซ์ แห่งลุม่ แม่นาํ้ เอลเบ จากนัน้ นํา
ท่านชม GREEN VAULT ห้องจัดแสดงเครื่องอัญมณี และทรัพย์สนิ ส่วน
พระองค์ของพระเจ้าออกุส๊ ตุสที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นหนึ่งใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND
JEWELLERY IN THE WORLD”
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม WESTIN BELLEVUE หรือระดับเดียวกัน
เดรสเดน – แบมเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมเมืองเดรสเดน ชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคาร
รูปทรงศิลปะแบบบาร็อคทีง่ ดงาม และรอดพ้นจาการทําลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่าน
ชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ทีเ่ ก่าแก่และสวยงาม ชมกําแพง
กระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบไม
เซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูกโจมตีทางอากาศเมือ่
คราวสงครามโลกครัง้ ที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนัน้ นําท่านบันทึกภาพโบสถ์แห่ง
เดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1994 และ
เพิง่ เสร็จสมบูรณ์ลงเมือ่ ปี 2006 เพือ่ เป็ นการฉลองครบรอบ 800 ปี ของเมืองเดรสเดน จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพือ่ บันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดนจากมุมทีส่ วยทีส่ ุดริมฝัง่ แม่นาํ้ เอลเบ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางตามเส้นทางสายคลาสสิคของเยอรมัน ผ่านเมืองเล็กๆ น่ารัก สู่เมืองแบมเบิรก์ (BAMBERG /
3 ชม. 30 นาที) ซึง่ ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (WORLD HERITAGE SITE) นํา
ท่านชมความน่ารักของเขตเมืองเก่าที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้อย่างดี ศาลาว่าการเมืองเก่าที่
สร้างคร่อมแม่นาํ้ เพือ่ ความสะดวกในการเก็บค่าภาษีผ่านแดน อาคารบ้านเรือนงดงามด้วย
สีสนั อ่อนหวานราวลูกกวาด ปัจจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักด้วยนักศึกษาในคณะ
ต่างๆ ทัง้ ชาวเยอรมันและต่างชาติ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม BAMBERGER HOF หรือระดับเดียวกัน
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วันที่หก
เช้า
10.30 น.
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้า

แบมเบิรก์ – โรเธนเบิรก์ – สตุท๊ การ์ท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองยามเช้า
ออกเดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติคสู่โรเธนเบิรก์ (ROTHENBURG / 1 ชม.) เมืองโบราณตัง้ แต่ยุคอัศวิน
ทีย่ งั ได้รบั การดูแลและอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ตัวเมืองถูกล ้อมรอบด้วยกําแพงเมืองเก่าทีค่ ลาสสิคทีส่ ุดเมืองหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมเมืองโรเธนเบิรก์ เดินเล่นชมเมืองภายในกําแพงเมืองโบราณทีท่ ่าน
จะประทับใจในความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือน แลว้ อิสระเลือก
ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองสตุท๊ การ์ท (STUTTGART
/ 2 ชม. ) เมือ งต้น กํา เนิ ด รถยนต์เ มอร์ซ ิเ ดส นําท่ า นชมพิพ ิธ ภัณ ฑ์ร ถยนต์
เมอร์ซเิ ดส เบ็นซ์ (MERCEDES-BENZ MUSEUM) ทีเ่ ก็บรวบรวมรถ
เมอร์ซเิ ดส-เบ็นซ์ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบนั และมีถงึ 160 คัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย/ นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม ARCOTEL CAMINO หรือระดับเดียวกัน
สตุท๊ การ์ท – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
(โรแมนติคสตราเซ่/ROMANTIC STRASSE)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานกา (HOHENSCHWANGAU /
3 ½ ชม.) เมืองที่ตงั้ ปราสาท
โฮเฮนชวานเกาที่ป ระทับ ของกษัต ริย ล์ ุด วิก ที่ 2
ในวัย เยาว์ ซึ่ง เป็ น แรงบัล ดาลใจในการก่ อ สร้า ง
ปราสาทนอยชวานชไตน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ทีพ่ ระเจ้า
ลุดวิกที่ 2 โปรดปรานทีส่ ุด เป็ นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา
ด้วยศิลปะแบบอาร์ทนู โว ตัง้ โดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จนเป็ น
ต้นแบบให้วอลท์ดิสนียน์ าํ ไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา แลว้ นําท่านเดินทางตามถนนสาย
โรแมนติคอันมีช่อื เสียง (ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม
ผ่านพื้นทีเ่ กษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั เขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุด
สายตาสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสําคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
ในยุคเฟื่ องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์ นําเข้าที่พกั โรงแรม LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน จากนัน้
อิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ฟุสเซ่น – มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิ ค (MUNICH / 1 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของ
เยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียทีย่ ่งิ ใหญ่ โดยเฉพาะ
ในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (NYMPHENBURG)
พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย สถานทีป่ ระสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 จากนัน้ นําท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬา
โอลิมปิ ค ทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ าํ คัญๆ อาทิ พระราชวัง
หลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า
13.35 น.
วันที่สิบ
06.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่บริเวณจตุรสั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าใน
รูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มรี ูปแบบคลา้ ยหัวหอม
ใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ นาฬกิ ายี่หอ้ ดัง
กระเป๋ าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องใช้และขนมในห้างสรรพสินค้าชัน้ นํา หรือ
เดินชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในมิวนิค
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองโรงเบียร์เยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์ / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม
HILTON หรือระดับเดียวกัน
มิวนิ ค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระ / ออกเดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 925
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 แกรนด์เยอรมนี A...10 วัน (TG) ..07/07/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง
หมายเหตุ ** โรงแรมอาจไม่เหมือนคนอืน่ นัก แต่รบั ประกันความสวย 100% / โปรดจองแต่เนิ่นๆ
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
.-บาท
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
.-บาท
.-บาท
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วเลื่อน
***ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
ไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการและค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงาน
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- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
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- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 2,300-2,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- กราบขออภัย หากเราแจ้งท่านตรงเกินไปในหลายๆ เรื่อง แต่นโยบายของบริษทั คือความชัดเจน ถูกต้อง
เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **

แกรนด์ เยอรมนี A (TG.) 10 วัน หน้ า 8

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้

