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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอ่ิม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารข้ึนช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยโุรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยโุรป 

เทีย่วเส้นทางเยอรมัน – บาวาเรีย 

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองแฟรงเฟิร์ต – เท่ียวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด –  
ล่องเรือแม่นํ้ าไรน์ – เมืองซงัคก์วัร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต 

-   
NH COLLECTION 

FRANKFURT CITY 
3 เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวหิารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก 

     
NH HIRSCHBERG 

HEIDELBERG 
4 เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 

   
PRINZHOTEL 

ROTHENBURG 
5 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวร์ิซบวร์ก – เมืองบมัแบร์ก –  

เมืองนูเรมเบิร์ก    
HOLIDAY INN 

NURNBERG 
6 เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพสัเซา – เคลสไตน์เฮา้ส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน 

   
ALPENHOTEL 
KRONPRINZ    

7 เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อมั คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –  
เมืองมิวนิค    

MERCUER MUNCHEN 
CITY CENTER    

8 เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ     
9 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

 

กาํหนดการเดนิทาง  2561  
พฤษภาคม  18-26  /  25 – 2 ม.ิย. 
มิถุนายน  1-9  /  8-16  /  15-23  /  22-30 
กรกฎาคม  5-13  /  18-26 
สิงหาคม  9-17  /  23-31 
กนัยายน   7-15  /  14-22 

 

20.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร  
23.45 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 
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06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต  ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์สาํคญัของเยอรมนี 
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีสาํคญัของประเทศ   

   
  นาํท่านเท่ียวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ 

The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD) 
    (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองบอบพาร์ด ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเขตท่ีโรแมนติกท่ีสุดเตม็ไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั สลบักบัไร่องุ่น
บนลาดเขา ท่ีเป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอนัเล่ืองช่ือ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายนุบั
ร้อยๆ ปี 
นาํท่านล่องแม่นํา้ไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กวัร์ (SANKT GOAR) 

   นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต 
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

   พกัค้างคืน ณ  NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ) 

(ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
เมืองไมนซ์ เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลนัด-์พฟัลซ์ ( Rheinland-Pfalz)        รัฐท่ีตั้งอยูต่รงใจ
กลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหน่ึงดินแดนของเยอรมนีท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยนิยายปรัมปรา
อนัน่าหลงใหล  ปัจจุบนัไมนซ์ถือวา่เป็นเมืองมหาวทิยาลยัและศูนยก์ลางการคา้เหลา้ไวน์ท่ี   
สาํคญัแห่งหน่ึงของเยอรมนี 
 

วนัทีส่อง (2) เมืองแฟรงเฟิร์ต – เทีย่วชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด –  
ล่องเรือแม่นํา้ไรน์ – เมืองซังค์กวัร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต 

- เทีย่ง คํ่า 

วนัทีส่าม (3)  เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวหิารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก 
 

เช้า เทีย่ง คํ่า 



 

GOAL EUROPE GERMANY-BAVARIA  9 D 6 N (TG)                          4 

นาํท่านชม มหาวหิารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองไมนซ์เป็น
ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมโรมาเนสกข์องยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดบนฝ่ังแม่นํ้าไรน์  
 
นาํท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยคุกลาง ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษ
ท่ี 13 เป็นหน่ึงในสามหอคอยท่ีเหลือจากกาํแพงเมืองของเมืองไมนซ์ 
  

 นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG) 
(ระยะทางประมาณ 96 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
 ตั้งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวร์ิทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมืองท่ี
เก่าแก่อายกุวา่พนัปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เน่ืองจาก มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย 
และเป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มร่ืน 
 

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
14.00 น. นาํท่านเขา้สู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนน้ีเป็นถนนสายหลกัของเมือง สถานท่ีท่องเท่ียว   

ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยูต่ามสองขา้งทางของเมืองใหดู้กนัไปเร่ือย ๆ แน่นอนวา่เม่ือเป็นถนน   
สายหลกั สองขา้งทางก็ตอ้งเตม็ไปดว้ยแหล่ง Shopping และของกิน 

 
 
18.30 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
    พกัค้างคืน ณ  NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  

ในเยอรมนั ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้าเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยใหเ้ดินเล่น 
บริเวณสวนมีตน้ไมใ้หญ่ เช่น ตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ ในฤดูใบไมผ้ลิมีสีสันสวยงามมาก 
เม่ือมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นววิเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่นํ้าเนคการ์ สะพาน Karl-
Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทน้ีประดบัดว้ยรูปป้ันของเหล่านกับุญชาวเยอรมนัและเทพเจา้
ชาวโรมนั ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างข้ึนเม่ือปี 1300 ดว้ยหินทรายสีแดง โดยเจา้ชายเอ
เล็กเตอร์รูเปรคทท่ี์3 สไตลโ์กธิก-บารอก ถูกทาํลายตอนท่ีฝร่ังเศลยดึเมืองไดแ้ละต่อมาไดรั้บ
การบูรณะ 

     
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

วนัทีส่ี่ (4) เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก –  
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์  

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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13.30 น. เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURG OB DER TAUBER)   
    (ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

 เมืองน้ีเป็นโบราณจากยคุกลางแห่งแควน้บาวาเรีย ท่ียงัคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยคุปัจจุบนั 
ดว้ยป้อมกาํแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ท่ีลอ้มรอบเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบา้นเรือนท่ีถูกสร้างในรูปแบบเยอรมนัขนานแทเ้อาไว้
ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบา้นเรือนในยคุกลาง ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงดว้ย
หลงัคายอดแหลมสีส้ม 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น.    นาํท่าน เดินทางสู่ เมืองเวร์ิซบวร์ก (Wurzburg)   
    (ระยะทางประมาณ 62 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

  เมืองบนเนินเขาแห่งน้ี ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงในเยอรมนีดว้ยลกัษณะ
ของเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยอาคารและบา้นเรือนในสไตลบ์าโร้ก  
ชมป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาว
เคลท ์เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั กระทัง่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ก็ไดส้ร้างเพิ่มเติมบนพื้นท่ีเดิมของ
โบสถม์าเรียนเคียเชอร์  
ชมสะพานอลัเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าขา้มแม่นํ้าไมน์ จุดเด่นท่ีสุดคือรูป
ป้ันของนกับุญทั้งหลายท่ีตั้งเรียงรายอยูท่ ั้งสองขา้งสะพาน ซ่ึงสะพานหินแห่งน้ีตามประวติัคือ
สร้างในปี 1473-1543 

     
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแบบเบิร์ก (BAMBERG) 
     (ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) 

 เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดว้ยเป็นเมืองแห่งศูนยร์วมทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม และมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการ
เก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี จนทาํใหท่ี้น่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์าร   
ยเูนสโกเม่ือปี 1993  

 

วนัทีห้่า (5) เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวร์ิซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – 
เมืองนูเรมเบิร์ก  

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยูก่ลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke 
สร้างคล่อมแม่นํ้าเร็กนิทซ์ ซ่ึงปัจจุบนัท่ีน่ีไดถู้กเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ Sammlung Ludwig 
Collection Bamberg ไปแลว้ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑค์อลเลกชนัพอร์ซเลนหรือพิพิธภณัฑเ์คร่ือง
กระเบ้ือง 

 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)   

 (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
อีกหน่ึงเมืองจากแควน้บาวาเรียท่ีไดช่ื้อวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้  
นาํท่านชมวหิารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบ
ยคุกลาง  
ชมนํา้พุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)  
ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา ( Nassau House) บา้นขนุนางชั้นสูงสมยัยคุกลางท่ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ดา้นนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ  
 ชมโบสถ์เฟราเอน ( Frauenkirche) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณ
ยอดแหลมของโบสถท่ี์เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมนัก็คือ เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ๊บ เหล่า
ตุก๊ตาก็จะออกมาเตน้ระบาํใหเ้ราชม นอกจากนั้นก็ยงัมีหุ่นจกัรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรี
ขบักล่อมอยูข่า้งๆ ดว้ย 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่  เมืองพสัเซา (PASSAU) 
 (ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
  พสัเซาเป็นเมืองเก่านบั ๑๐๐๐ ปีซ่ึงตั้งอยูบ่นตาํแหน่งท่ีแม่นํ้าอินน์ ( Inn) และแม่นํ้าอิลซ์ ( Ilz) 

ไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งน้ีมีโบสถบ์าร็อคและบา้นขนุนางสง่า
งามมากมายใหช่ื้นชม 
 ชมมหาวหิารเซนต์สตีเฟ่นส์ ( St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะดุดตามาก
ท่ีสุดของเมือง คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหล่ียมกลางโบสถ ์ภาพวาดและ
การตกแต่งภายในโบสถอ์า้งอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี 
ชมศาลากลาง (Rathaus) ท่ีมีอายรุาว 800 ปี ผนงัของอาคารตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรม 

     
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

วนัทีห่ก (6) เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพสัเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน  เช้า เทีย่ง คํ่า 
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13.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) 
    (ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  

หรือท่ีเรียกกนัอีกช่ือวา่ รังอินทรีย ์( Eagle's Nest) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮา้ส์ นั้นตั้งอยูบ่นอยูบ่นยอดเขา
เคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 1 ,834 เมตร (6 ,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮา้ส์ 
หรือ รังอินทรีย ์เป็นอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนในสไตล ์ชาเล่ต ์( chalet -style) เพื่อเป็นของขวญัวนั
เกิดครบรอบ 50 ปีใหก้บัฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มนัน์ ( Martin Bormann) หน่ึงใน
คนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นท่ีพกัสุดโปรดฮิตเลอร์  
 

     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) 
    (ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

 เป็นหน่ึงในเจด็เขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐท่ีมีอาณา
เขตใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 6 ของเส้นทาง
ท่องเท่ียวของเยอรมนี ท่ีเรียกขานกนัวา่เส้นทางดิอลัไพน์โร้ด ในอดีตเมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
ฐานบญัชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใตอี้กดว้ย นอกจากน้ีเมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยงัเป็นเมือง
ท่ีมีความมัง่คัง่จากเหมืองเกลือ ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการในปี 1517 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารพืน้เมือง  
    พกัค้างคืน ณ ALPENHOTEL KRONPRINZ   หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพรีม อมั คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE) 
    (ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

 เมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นัง่เรือขา้มสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อนัเป็นท่ีตั้ง
ของพระราชวงัหลวงท่ีมีช่ือเรียกเดียวกนั และถูกสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุด
ในโลกโดยมีตน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเศส  

  นาํท่านเขา้ชม พระราชวงั แฮร์เรนคิมเซ  (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยูท่ี่เกาะ
แฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย สร้างโดยพระเจา้ลุดวกิ
ท่ี 2 แห่งบาวาเรีย 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 

วนัทีเ่จ็ด (7) เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อมั คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ –  
เมืองมิวนิค 

เช้า เทีย่ง คํ่า 
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13.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) 
 (ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
 นาํท่านชมเมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย ท่ีมีความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่าง  

เป็นแหล่งผลิตเบียร์ศูนยก์ลางการผลิตรถยนต ์ BMW นาํชมสนามกีฬาโอลิมปิก, บนัทึกภาพ
กบัพระราชวงันิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวงัฤดูร้อน เขา้สู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถท่ี์มีรูปโดมหวั
หอม, ประตูชยั, ยา่นมหาวทิยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า,   เรสซิเดน้ท ์
ต่อจากนั้นใหเ้ร่ิมตน้ความสนุกสนานของการชอ้ปป้ิงไดท่ี้บริเวณจตุัรัสพลาตเซิล ในใจกลาง
เมืองเก่าของมิวนิค ซ่ึงมีถนนท่ีแยกออกไปไดอี้กหลายๆ แห่งในบริเวณใกลเ้คียงกนั อยา่งเช่น
เหล่านกัชิมทั้งหลายท่ีอยากล้ิมลองอาหารเยอรมนัแท้ๆ  ท่ีน่ีก็มีตลาดขนาดใหญ่ท่ีเปิดโล่งอยา่ง 
Viktualienmarkt ท่ีผมขอแนะนาํวา่ไม่ควรพลาดเป็นอยา่งยิง่ ส่วนใครท่ีอยากซ้ือเส้ือผา้ 
หนงัสือ เคร่ืองประดบัและรองเทา้ ท่ีอยูติ่ดกบัตลาดก็มี Kaufingerstraße ใหส้ามารถเดินชอ้ป
ไดต้ลอดทางไปจนถึงประตูเมืองในยคุกลางอยา่ง Karlstor และสุดทา้ยสาํหรับผูท่ี้รักในงาน
ฝีมือและศิลปะใกล้ๆ  กนัก็มีถนน Sendlingerstraße ใหไ้ดช้อ้ปกนัอยา่งเตม็อ่ิม 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาพืน้เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน 
    พกัค้างคืน ณ  MERCUER MUNCHEN CITY CENTER   หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั  

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
10.30 น.    ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  
14.25 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 
 

07.15 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 กาํหนดการเดนิทาง  2561  
พฤษภาคม  18-26  /  25 – 2 ม.ิย. 
มิถุนายน  1-9  /  8-16  /  15-23  /  22-30 
กรกฎาคม  5-13  /  18-26 
สิงหาคม  9-17  /  23-31 
กนัยายน   7-15  /  14-22 

วนัทีสิ่บแปด (8) เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ เช้า - - 

วนัทีเ่ก้า (9) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อตัราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  99,500.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  (มีเตยีง) ราคาท่านละ  94,500.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (มีเตยีง) ราคาท่านละ  84,500.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  69,500.- 
พกัห้องเดีย่ว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 18,000.- 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) เดก็     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจํานวน 20 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีนํ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีกาํหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 
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 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่าน้ัน)  

 
 
 
 

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ  

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นกาํลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการชาํระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล  
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
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หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด)  
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วนั    ยดึเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์  
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต  
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที่ 
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 



 

GOAL EUROPE GERMANY-BAVARIA  9 D 6 N (TG)                          12 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่สาํหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได้ เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณหีากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์  ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั  จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด  และไม่มีอ่าง

อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม  ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

นํา้หนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
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กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึน้เคร่ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมี
นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน  

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว ) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 1 ชุด 
ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัทําการ) 
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ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มอืด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จาํนวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  และ
ไม่ซ้ํากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีสมุดเงินฝาก ( เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจาํแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลงั 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนเงินไม่
ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้ง
ออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัทีย่ืน่วซ่ีา
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 
 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเทีย่ว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน  

 (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
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กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย  
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํท่ีสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ใหเ้ด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได  ้

 
 


