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เยอรมัน อนัซีน 8 วนั 
“เทีย่วเมืองสวย ตามเส้นทางสายโรมนั โรแมนติค โร้ด” 

แฟรงก์เฟิร์ต – ดาร์มสตัดท์ –  เวร์ิซบวร์ก– ประตูสู่เส้นทางสายโรมนั โรแมนติก – โรเธนเบิร์ก – อาเล่น 

อูล์ม – มหาวหิารแห่งอูล์ม (สูงทีสุ่ดในยุโรป) – เฟรดริค ชาฟเฟ่น – ลนิเดา – ทะเลสาบคอนสแตนซ์ 

เอาคส์บวร์ค – ห้องทองคาํ – มวินิค – พพิธิภัณฑ์ รถยนต์ BMW 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัองัคารที ่8 ต.ค.62 (1) กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน)  

20.00 น. พบกนัท่ีชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69  (ใชเ้วลาในการบิน 

ประมาณ 10.20 ชัว่โมง) 

   

วนัพุธที ่9 ต.ค.62 (2) แฟรงก์เฟิร์ต – ดาร์มสตัดท์ 

05.20 น. เดินทางถึง อสิตันบลู เมืองหลวงของประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

07.55 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี TK1587 (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ ...........ชัว่โมง) 

10.10 น. เดินทางถึง แฟรงก์เฟิร์ต (FRANKFURT) ประทศเยอรมนี / หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ศูนยก์ลางทางดา้นการเงิน การธนาคาร ท่ี

สาํคญัของประเทศ  นาํท่านเขา้ชมตวัเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ตโดยรอบ และ แวะถ่ายรูปบริเวณยา่นรอมเมอร์

เบอร์กอนัเป็นท่ีตั้งของท่ีทาํการเทศบาลเมืองและบา้นเรือนในยคุกลางซ่ึงสร้างข้ึนเลียนแบบของเดิม

ท่ีถูกทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดาร์มสตัดท์ (DARMSTADT) ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากแฟรงกเ์ฟิร์ต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า มื้อพเิศษ ขาหมูเยอรมนั พร้อมจิบเบียร์พื้นเมือง / นาํท่านเขา้สู่โรงแรม 

HOTELWELCOME หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหัสฯที ่10 ต.ค.62 (3) ดาร์มสตัดท์ – เวร์ิซบวร์ก – โรเธนเบิร์ก  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เวร์ิซบวร์ก (WURZBURG) (ระยะทาง 123 กิโลเมตร) 

เมืองบนเนินเขาท่ีเปรียบ เสมือน ประตูสู่ เส้นทางสายโรแมนติค Ramantische Strasse  ซ่ึงในอดีตเคย

เป็นเส้นทางเดินทพัของโรมนัในสมยัโบราณ แต่มามีช่ือเสียงวา่เป็น "เส้นทางสายโรแมนติก" เพราะ

ราวๆ ปี 1950 กลุ่มทหารอเมริกนัท่ีเขา้มาประจาํการในเยอรมนี ไดพ้าครอบครัวท่องเท่ียวในเส้นทาง

สายน้ี เมืองเวร์ิซบวร์ก มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายหลายแห่ง อาทิเช่น Wurzburg Residence  มีป้อม

ปราการ มาเรียนเบิร์ก ท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา  

 

 



                               
เยอรมนั อนัซีน/ TK  | หนา้ 

  

3 
 

3 

 

ดา้นล่างมีสะพานเก่าแก่  ช่ือวา่ Alte Mainbruecke ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและสวยไม่เป็นรอง

สะพานชาร์ลแห่งกรุงปราก ในบริเวณเมืองเวร์ิซบวร์กเป็นแหล่งการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์อีก

แห่งของเยอรมนี และยงัเป็นเมืองของบุคคลสาํคญัอยา่ง Wilhelm Conrad Roentgen  ผูค้นพบรังสี X-

Ray ท่ีเราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี  และยงัไดรั้บรางวลัโนเบลอีกดว้ย / นาํท่านชม เรสซิเดนส์  ออฟ เวร์ิซบ

วร์ก (Residence of Wurzburg) อดีตท่ีประทบัของ Prince Bishop ซ่ึงจดัวา่เป็นพระราชวงัท่ีงดงาม

มากแห่งหน่ึงของยโุรปและยงัเป็นมรดกโลกอีกดว้ย ภายในมีหอ้งโถงท่ีงดงาม และมีภาพเฟรสโก ้

บนเพดานท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG) (ระยะทาง 72 กิโลเมตร) 

เป็นเมืองสวยขนาดเล็กท่ีตั้งอยูใ่นรัฐบาวาเรีย เป็นเมืองในยคุกลางท่ียงัคงสภาพความสวยงาม

แบบเดิมๆ คือ บา้นเป็นแบบก่ออิฐ มีหลงัยอดแหลม สีแดงสด 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรือ เรียกสั้นๆวา่ 

เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรด์ิฟรังค ์ในเขตบาวาเรีย (BAVARIA) ประเทศเยอรมนี 

ปัจจุบนัเมืองโรเธนเบิร์ก ไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสาํคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  

เมืองโรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของกาํแพงเมือง ถือวา่เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมี

ประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติก ของเยอรมนีเช่นกนั อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ 

และแนวกาํแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีทาํการคา้ ไวน์, โค, กระบือ 

และขนสัตว ์ท่ีมีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274  / นาํท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีสวยงาม เหมือนเดินยอ้นไปเมืองแห่ง

เทพนิยาย MARKPLATZ ในชุมชน มีซอยเล็กซอยนอ้ย มี RATHAUS ศาลากลางจงัหวดั รูปทรงเก่า 

ท่ียงัคงไว ้
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 และอาคารบา้นเรือนสร้างแบบผนงัปูนประกอบบนคานไม ้Fachwerk Haus ทางเดินเทา้แคบๆ เล็กๆ 

เป็นถนนเก่าอดัดว้ยกอ้นหินตดัเหล่ียม COBBLE STONE กนัลอ้รถมา้ล่ืนในตอนหิมะตก อิสระให้

ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งน้ี ตามอธัยาศยั ไม่วา่จะเป็น พิพิธภณัฑข์องเล่น หอนาฬิกา โดยเฉพาะตาม

ร้านคา้ต่างๆ ของเมืองจะมีป้ายร้านคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมืองน้ี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง / นาํท่านเขา้สู่โรงแรม HOTEL HOLIDAY INN

หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที ่11 ต.ค.62 (4)  โรเธนเบิร์ก – อาเล่น – อูล์ม – เฟรดดริค ฮาฟเฟ่น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาเล่น (AALEN) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) ชมววิทิวทศัน์สองขา้งทาง เดินทาง

ถึง เมืองอาเล่น เมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตรัฐวาเดน เวร์ิทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) อิสระใหท้่านเดิน

เล่นชมเมืองและเลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดินตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูล์ม (ULM) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร) เป็นเมืองบา้นเกิดของอลัเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ นกัฟิสิกส์ทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนี โดยตวัเมืองอูลม์นั้น 

ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่นํา้ดานูบ (Danube River) ตวัเมืองถูกก่อตั้งอยูใ่นปี 850 เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์

และประเพณีอนัยาวนาน เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัมากเมืองหน่ึง

ของประเทศ / นาํท่านชมความงดงามของ "วหิารอูล์ม มืนสเตอร์"(Ulm Munster) วหิารเก่าแก่ท่ีถูก

สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 1377 และสร้างแลว้เสร็จเม่ือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม ปี 

1890 วหิารแห่งน้ีมีช่ือเสียงและถือวา่เป็นโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในทวปียโุรป วดัความสูงไดถึ้ง 161.53 

เมตร / จากนั้นนาํท่านสู่ ย่านมาเกต็ สแควร์ (Market Square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหอ้งสมุดประชาชน 

(Public Library) อาคารศาลากลาง (Town Hall) อาคารโบราณท่ีถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีสันสวยงามและ

เป็นท่ีตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ / เดินทางสู่ เมืองเฟรดดริค ฮาฟเฟ่น(FRIEDRICHSHAFEN)  

เมืองสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ่ (Bodensee) 

ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของยโุรป โดยทะเลสาบตั้งบนความสูงท่ี 400 เมตรเหนือ

ระดบันํ้าทะเลปานกลาง มีขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร  
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เป็นจุดบรรจบกนัของประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด ์ระหวา่งทางจะผา่นไร่ 

แอปเป้ิลตลอดสองขา้งทาง รวมไปถึงไร่องุ่น ท่ีนาํมาทาํเป็นไวน์ขาวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นาํท่านเขา้สู่โรงแรม HOTEL CITY KRONE หรือ

เทียบเท่า 

 

วนัเสาร์ที ่12 ต.ค.62 (5)  เฟรดดริค ฮาฟเฟ่น – ลนิเดา – เอาคส์บวร์ค 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินชมความสวยงามของเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบคอนสแตนซ์ นัง่จิบกาแฟรับอากาศสดช่ืน 

และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลนิเดา (Lindau) เมืองเก่าสไตลบ์าวาเรียน เมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ โดยมี

ทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบลอ้มเอาไว ้อีกทั้งฉากหลงัของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทาํใหมี้ทศันียภาพ

อนังดงาม เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียว และผูค้นท่ีมีสีสัน และชีวติชีวา ชมความงดงามของหอ้งหบัต่างๆท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่ง

วจิิตรบรรจง จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านชมเมืองลินเดาน์ ผา่นชมศาลาวา่การเมืองเก่า Alte 

Rathaus Lindau (Old Town Hall) ท่ีสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะสไตล์

กอธิค และเรอเนสซองส์ท่ีงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอาคส์บวร์ค (AUGSBURG) (ระยะทาง 158 กิโลเมตร) เมืองใหญ่อนัดบัท่ี

สามของแควน้บาวาเรีย เมืองเอาคส์บวร์ค เป็นเมืองท่ีถูกคน้พบโดยชาวโรมนั ทาํใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งของเยอรมนั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง / นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL INNER 

CITY หรือเทียบเท่า 
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วนัอาทติย์ที ่13 ต.ค.62 (6)  เอาก์สบวร์ก – ห้องทองคํา GOLDEN HALL – มิวนิค 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านชมความสวยงามของเมืองโบราณเอาคส์บวร์คซ่ึงเมืองน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีถูกตั้งอยูใ่น

เส้นทางสายโรแมนติค เมืองเอาคส์บวร์คเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้น โรงละครหุ่นเชิด Puppenkiste 

Marionette Theatre โดยคณะหุ่นเชิดของเอากส์บวร์ก เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1948 คณะหุ่นเชิดน้ี 

เคยมีการแสดงมามากกวา่ 16,500 คร้ังทัว่โลก และผลิตรายการทีวมีากกวา่ 700 รายการ ซ่ึงฉาย

มาแลว้ทัว่โลก ในคณะมีละครท่ีแสดงถึง 20 เร่ือง / จากนั้นนาํท่านชม AUGSBURG TOWN HALL 

ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1615 – 1620 ถือเป็นสัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของเมือง เขา้ชมความสวยงาม

ของ “GOLDEN HALL ห้องทองคํา” สไตลเ์รอเนสซองส์ ท่ีถูกบูรณะข้ึนมาใหม่ ไม่วา่จะเป็น 

เพดานและภาพเขียนต่างๆมากมาย 

เท่ียง  รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารหารจีน 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ มิวนิค  (MUNICH) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย 

ผา่นชมเมืองต่างๆ ระหวา่งทาง / นาํท่านชมเมืองมิวนิค โดยรอบ เช่นท่ี จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ เป็นท่ี

พบปะชุมนุม ติดต่อคา้ขาย แลกเปล่ียนสินคา้ มานานหลายศตวรรษ  ปัจจุบนัเป็นลานกวา้งสาํหรับคน

เดิน ตรงกลางจตุัรัสมีเสาพระแม่มารีทองคาํซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือจตุัรัสแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารท่ีเด่นเป็นสง่าตรงหนา้จตุัรัส คือ ศาลาวา่การเมืองหลงัใหม่ เรียกวา่ นอยเยอรัทเฮาส์ (Neue 

Rathaus) สร้างในสไตลนี์โอโกธิก ในกลาง ค.ศ. ท่ี 19 มีหอคอยสูงกวา่ 80 เมตร ตรงกลางหอคอยมี

หอนาฬิกาท่ีเรียกวา่ Glockenspiel ซ่ึงจะมีตุก๊ตาออกมาเตน้ระบาํใหช้มกนัในเวลา 11 นาฬิกา  
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และเท่ียงตรง ในหนา้ร้อนจะเพิ่มรอบ 5 โมงเยน็อีกหน่ึงรอบ  ชั้นแรกเป็นพาเหรดของอศัวนิเพื่อเฉลิม

ฉลองพระราชพิธีสมรสของกษตัริยพ์ระองคห์น่ึงในอดีต มีอศัวนิข่ีมา้ออกมาดวลกนัจนตายไปขา้ง 

ส่วนอีกสองชั้นเป็นการเตน้รําเพื่อเฉลิมฉลองท่ีชาวเมืองมีชีวติรอดจากโรคระบาดในปี ค.ศ.1517  

สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดอีกแห่งของเมือง คือ โบสถเ์ฟราเอน เคีย เชอะ (Frauenkirche) เป็นโบสถท่ี์

ใหญ่ท่ีสุดในมิวนิค สร้างตามแบบโกธิกในปี ค.ศ. 1468 ดว้ยอิฐสีแดง แทนท่ีจะสร้างดว้ยหินเหมือน

โบสถโ์กธิกทัว่ไป ใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 20 ปี จึงแลว้เสร็จ / อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารหารพืน้เมือง / นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL PALACE 

POMEZIA หรือเทียบเท่า 

 

วนัจันทร์ที ่14 ต.ค.62 (7)  มิวนิค  – พพิธิภัณฑ์ BMW – กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์ BMW จะบอกเล่าประวติัศาสตร์ความเป็นมาของรถยนต ์BMW 

(BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีร่ีส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบนั นาํท่านชมโลก

ของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมนั หรือ BMW World ในภาษาองักฤษเป็นอาคาร

เอนกประสงคข์อง BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชวเ์ป็นทั้งท่ีใหบ้ริการลูกคา้ของ BMW 

เป็นทั้งโชวรู์ม และ ศูนยจ์าํหน่าย BMW มีภตัตาคาร ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอป และร้านขายของท่ีระลึก

ของ BMW ไวบ้ริการลูกคา้ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํหรับนดัพบ จดัประชุมและสัมมนาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK1634 (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

18.20 น. เดินทางถึง อสิตันบลู เมืองหลวงของประเทศตุรกี  

20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK64 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.35 นาที) 
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วนัองัคารที ่15 ต.ค.62 (8)  กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้    

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ     

• ค่าธรรมเนียม วซ่ีาเยอรมัน 

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        

• นํ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

20 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนทีน่ั่งทีม่ ี

WE19-09 08 – 15 ต.ค. 19 75,900.- 72,900.- 14,900.- 20+1 
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• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)   

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

 

 

การเลือกหรือการเปลีย่นเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความ

เหมาะสมกบัเมนูอาหารของมื้อน้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

• หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือววั จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลีย่นเป็น

เมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลีย่นแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณ)ี และทาง

บริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อน

เดินทาง 15 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมี

การเรียกเก็บเงิน  

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
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• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผู ้

เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทาง

สายการบิน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเยอรมนั  

• พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต (2 ชุด) 

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % 

(2 ใบ) 

• สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส (1 ชุด) 

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สาํเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน (1 ชุด) 

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (1 ชุด) 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (1 ชุด) 

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษา (1 ชุด) 

 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของ

สาย การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวี

ซ่า หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เม่ือท่านจองทวัร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 

 


