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ฮอลสตัท–เซนต์วูลฟ์กัง-เบิร์ชเทสกาเด้น-ทะเลสาบโคนิกซี-หมู่บ้านรามเซา  

อินน์สบรูก-มิดเทนวาลด์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ลินเดา-เอ็ททาล-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ 

ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์–ทะเลสาบทิทิเซ่-สตราสบูร์ก  

กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-โรเธนเบิร์ก-แฟรงค์เฟิร์ท 
 

 มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย 

 ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา 

 เซนต์วูลฟ์กัง เมืองริมทะเลสาบที่สุดแสนโรแมนติก 

 เบิร์ชเทสกาเด้น เมืองยุคนาซี อดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ (ADOLF HITLER) เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด THE ALPINE ROAD 

 ทะเลสาบโคนิกซี ทะเลสาบกษัตริย์  ทะเลสาบในหุบเขา 

 อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้้าอินส์  

 ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight) 

 หมู่บ้านรามเซา หมู่บ้านเล็กๆ ที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ 

 มิดเทนวาลด์ หมู่บ้านสุดแสนน่ารัก แคว้นบาวาเรีย หมู่บ้านเล็กๆ 

 ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี 

 ลินเดา เมืองริมทะเลสาบ Bodensee 

 เอ็ททาล เมืองเล็กๆ ของพระเจ้าลุควิคที่ 2 

 ทะเลสาบทิทิเซ่ เมืองตากอากาศเล็กๆในเขตอุทยานแห่งชาติป่าด้า  

 สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (ALSACE) ลุ่มแม่น้้าไรน์ 

 กอลมาร์ เส้นทางไวน์ของอาลซัส เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส 

 หมู่บ้านริควีร์ เมืองแห่งเทพนิยาย 

 โรเธนเบิร์ก เมืองน่ารักดุจเทพนิยาย แต่ชื่อยาวเหยีดเกือบเมตรกว่า 

 แฟรงค์เฟิร์ท  เมืองฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ แห่งลุ่มแม่น้้าไมน ์ 

 



 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง :  

วันแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

20.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) 

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง  มิวนิค-ฮอลลสตัท-เซนต์วูลฟ์กัง 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 

07.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

น้าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (221 กม.) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวย

ที่สุดในโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาเทราซ์ 

บ่าย ...จากนั้นน้าท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่

เรียกว่า ซี สตราซ (SEE STRASSE) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่

ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่

เก่าแก่ไม่ขาดสาย 

*.*.*. พิเศษน้าท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และ

ทะเลสาบจากด้านบน *.*.*. 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (201 กม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่

ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (WOLFGANG SEE) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ 

WOLFGANG ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยก้าเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่น

ในช่วงศตวรรษท่ี10  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 
 

 

ที่พัก SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เซนต์วูลฟ์กัง-เบิร์ชเทสกาเด้น-ทะเลาสาปโคนิกซี-หมู่บ้านรามเซา-อินน์สบรุก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (BERCHTESGADEN) (238 กม.) เมืองเล็กๆน่ารักท่ีถูกโอบล้อมโดย

เทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง รงันกอินทรี อัน

โด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือ ให้ชมอยู่ …. 

น้าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE LAKE) (20 กม.) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น  

ทะเลสาบกษัตริย์ ซึ่งเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางตะวันออก

เฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น

มรดกโลก อีกท้ังยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด น้้าใสที่สุด และ

สะอาดที่สุดในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้

ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้…. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรามเซา (RAMSAU) (82 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ของเยอรมนีที่ติดกับพรมแดนออสเตรีย

ที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความ

สวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (SEBATIAN) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้าม

แม่น้้า ARCHE ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง…. 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ แคว้นทิโรล (TIROL) อยู่ท่ามวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูงตระหง่านและมี

พ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรีย เพื่อน้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (257 กม.) 

เมืองหลวงของแคว้นทีโรลตะวันตก ท่านจะได้เห็นความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะ 

วัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมานานกว่า 800 ปี …ชมเมืองที่ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอล์ปที่สูงเสียด

ฟ้าและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทับใจไปกับบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่าง

งดงามไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้หรือไม้เลื้อยตามประตูบานหน้าต่าง… 

 



 

 
 

 

น้าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับอาคารหลังคาทองค้า (GOLDEN ROOF) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน 

และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (HELBLINGHAUS)ตึก

สมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโค เข้าไปใน

ศตวรรษท่ี18 ท้าให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรม

โกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (GOLDENER ADLER HOTEL) 

สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้ว

อย่างมากมาย  

น้าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังฮอฟบูร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวังที่ราช ส้านักใช้แปร

พระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก INNSBRUCK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  อินน์สบรูก-มิดเทนวาลด์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ฟุสเซ่น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินออกเดินทางสู่ เมืองมิดเทนวาลด์ (MITTENWALD) (41 กม.) หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วย

เทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมนี ....น้าท่านชมเมืองสูดอากาศอัน

บริสุทธิ์ เดินเล่น ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าท่ีระลึก ตามอัธยาศัย.... 

น้าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) (46 กม.) ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพ

ประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงที่สุดใน  เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้้าทะเล ที่ท้าให้เกิดกิจกรรม

การท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดนิเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม

กว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกัน

อีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของ

นักเดินทางและนักสกีท้ังสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน้้าแข็งสายเดียวของ 

 



 

 
 

 

เยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ 

(47 ก.ม.) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็ททาล (ETTAL) (43 กม.) เข้าชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (LINDERHOF) 1 ใน 3 

ปราสาทท่ีพระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างข้ึนมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.

1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ฝรั่งเศส ...ชมห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 

ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตร

อลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและความสวยงามจริงๆ .. 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (52 กม.) แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมัน ติดชายแดน

ออสเตรีย ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าด้า ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์ริม

สองข้างทางท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก    LUITPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้า  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานเกา (SCHWANGAU) (4 กม.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

น้าท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้น

เท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ให้ท่านได้เข้าชม

ความสวยงามของตัวปราสาทซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…ชมวิวสวยจาก

สะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด *.*.*. เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ *.*.*.  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 



 

 
 

 

บ่าย น้าท่านเดินสู่ เมืองลินเดา (LINDAU) (186 กม.) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมี

ทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ท้าให้มีทัศนียภาพอันงดงาม 

เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนที่มีสี

สนและมีชีวิตชีวา...เดินเล่นชมเมืองลินเดาน์ เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนที่งดงามมากมาย

สัญลักษณ์ของ อิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย…. 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก   MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  ลินเดา-ทิทิเช่-สตราสบูร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ป่าด้าตอนใต้ (SOUTH BLACK FOREST) เพ่ือน้าท่านชม

ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับ  นานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่

ที่สุดในป่าด้ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่านบริเวณนี้ท่านจะได้

พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าด้า นั่นคือ ยอดเขา FELDBERGซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร 

เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อม

ทะเลสาบแห่งนี้ไว้น้าท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบทิทิเซ่ และความงดงามของป่าด้า (BLACK FOREST) 

มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวันลืม น้าท่านแวะซื้อของที่ระลึกต้นต้ารับของนาฬิกากุ๊กกู… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (118 กม.) ประเทศฝรั่งเศส เมืองโรแมนติคและเมือง

หลวงของแคว้นอัลซาส (ALSACE) เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่ม

แม่น้้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม LA 

PETITE FRANCE (ปารีสน้อย) 

น้าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมี

ยอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้ง

หลังโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการ 



 

 
 

 

รวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง…ชมเขต  LA PETITE 

FRANCE  ของเมือง ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามดว้ยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มี

ลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้้าอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียง

เป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอก

ซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงา

สะท้อนในคลองตลอดถนน RUE DES MOULINS และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ... 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เอสคาโกร์  

ที่พัก   HILTON STRASBOURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด สตราสบูร์ก-ชมเมือง-กอลมาร์-หมู่บ้านริควีร์-ไฮเดนเบิร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) (75 กม.) เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิด

ของ จิตรกร และช่าง  แกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ 

บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของ

ฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้ค้าสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วย

บรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงท้าให้เมืองกอลมาร์ 

เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน…. 

น้าท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่

มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซ

ปัจจุบันเมืองเก่าแกแ่ห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มี

ลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็น

อย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า COLOMBAGE (ฝรั่งเศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้

ซุงซ่ึงเป็นแบบบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะข้ึนโครงบ้าน

ด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน 

 



 

 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร์ (RIQUEWIHR) (15 กม.) เป็น

หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์  ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน

แคว้นอัลซาส และเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส (LES 

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE) ลักษณะบ้านเรือนคล้ายๆ 

กับกอลมาร์ แต่บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเดินเข้าไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจาก

บ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักๆ .... 

น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (204 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐ BADEN-WURTTEMBURG 

ทางใต้ของแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริมฝั่งแม่น้้าเน็คคาร์ (NECKAR) 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ที่พัก   MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด ไฮเดนเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่าน เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG CASTLE) ตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ใช้เวลาสร้างนานถึง  

 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้าง

จากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3…. ชมเก็บถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  ชมสะพานเก่าอัลเทอบรุคเป็นสะพาน

ข้ามแม่น้้าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหัน

กลับมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก…ชมรูปปั้นลิง บนตัว

สะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรูปปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นน้าท่านเดินเข้าสู่จตุรัส

มาร์คพลัทซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลป

แบบโกธิค… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  



 

 
 

 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURGOB DER TAUBER) (169 กม.) หรือ

เรียกๆ ว่า เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (BAVARIA) ซึ่งปัจจุบันกลายมา

เป็นจุดหมาย  ปลายทางท่ี ส้าคัญของนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก เพราะได้รับการยอมรับว่า

เป็นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมนี 

น้าท่าน ชมเมืองโรเธนเบิร์ก เมืองโบราณ ที่ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของก้าแพงเมืองถือว่าเป็น

เมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทาง

ประวัติศาสตร์และแนวก้าแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท้าการค้า ไวน์ โค กระบือ 

และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274….ชมศาลาว่าการเมือง (TOWN HALL) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ส้าคัญ

ของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค น้าท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอัน

งดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส PLÖNLEIN จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบๆ 

ประกอบไปด้วยลานน้้าพุและตลาดเก่า ...... 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เก้า   โรเธนเบิร์ก-วูร์ซเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท-สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองวูร์ซเบิร์ก (WUERZBURG) (61 กม.) เมืองแรกในการเริ่มต้นเดิน

ทางเข้าสู่เส้นทางสายโรแมนติคอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่ง

แม่น้้าเมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูก  องุ่นเพ่ือผลิตไวน์ของเยอรมัน ซึ่ง

บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้  รับสมญานามว่าเป็น 

BAROQUE CITY นอกจากนั้นยังถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ (BISHOP) เพราะในอดีตนั้นได้

ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด ดั้งเดิมถูกค้นพบโดยคณะมิชันนารีชาวไอริชตั้งแต่ปี 868 

ต่อมาในปี 742 ก็มาถึงสมัยของเซนต์บอนนิเฟซ (ST. BONIFACE) จนกระท่ังในปี 1030 เมืองนี้ก็ถูกรวมเข้า

เป็นส่วนหนึ่งบิชอปออฟวูซ์บวร์ก (BISHOPS OF WÜRZBURG) จนกระทั่งในปี 1631 ก็ตกอยู่ในอ้านาจ

กษัตริย์กุสตาฟ อดอล์ฟ แห่งสวีเดน (GUSTAV ADOLF OF SWEDEN) และในปี1814 ก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วน 



 

 
 

 

หนึ่งของแคว้นบาวาเรีย....ชมความงดงามของเมืองวูร์ซเบิร์ก ...ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ถ่ายรูปกับมหา

วิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (WURZBURG CATHEDRAL) สร้างขึ้นเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 

1040 – 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท้าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์…

ถ่ายรูปกับ WURZBURG RESIDENCE สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบ

สถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกท้าลายจาก

สงครามโลกครั้งที่ 2…. 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) (119 กม.)....เมอืงธุรกิจ

การค้าที่ส้าคัญของเยอรมน…ีชม  จัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลาง

เมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่

ได้รับการก่อสร้างขึน้ในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบ

กับอาคารก่ึงไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ 

(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม ่…ถ่ายภาพความสวยงามของน้้าพุแห่งความยุติธรรม 

(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่

ประจ้าเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาว

ที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจ้าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น 

LOUIS VUITTON, HUGO BOSS, CHANEL, GIORGIO ARMANI เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

…น้าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.55 น.  (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 

 

วันทีสิ่บ  สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.45 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 

 



 

 
 

 

อัตราค่าใช้จ่าย  

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

24 ม.ค.-2 ก.พ. // 6-15 ก.พ. 

26 มี.ค.-4 เม.ย. 

28 เม.ย. -7 พ.ค. // 8-17 พ.ค. 

11-20 มิ.ย. 

116,900.- 108,900.- 26,000.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทาง ** 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง

อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน้้าดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน 
8. ค่าทิป 
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณีถ้ามี 
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) *.*.*. หากมีวีซ่าหักคืนท่านละ 2,600.- บาท *.*.*. 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 



 

 
 

 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้้าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการ

พิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ้านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ) 



 

 
 

 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช้าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 



 

 
 

 
 (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

- ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 

- ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

- โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 



 

 
 

 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

- 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทน

ประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน



 

 
 

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ใน

วันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อย
กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย  
จ้านวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ ,  
ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน้าให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ้านวน 4 รูปนะคะ หาก
จ้าเป็น** 
3. หลักฐานการท้างาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท้างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญมาด้วย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส้าเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท้ารายการเดินบัญชี โดยการ  



 

 
 

 
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์  
ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ  
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจ้า *** 
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส้าเนามาท้ัง 2 เล่ม 
• หากในส้าเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะน้าให้ขอเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 
4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุล
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นส้าเนา 
- ทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
***กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตด้วย 
7. กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายส้าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 



 

 
 

 

ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + ช าระเงิน 

ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 

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

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ............................................................................................................................................................ 

E-Mail Address .................................................................................................................................................................. 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 

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

ที่อยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  

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

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

อาชีพปัจจุบัน / ชื่อและท่ีอยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน / วันเริ่มงาน /  

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

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

*กรณียังศึกษาอยู่ ช่ือสถานศึกษาและท่ีอยู่ / เบอร์โทร. 

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



 

 
 

 

*กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด  

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

*กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่

เกิด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบจองทัวร์ 

รายการทัวร์................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์..................................... ........... 

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร.................................................................................................................................................  

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

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

จ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผู้ใหญ่.......................ท่าน / เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี................ท่าน) 

จ้านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด..............................ห้อง  (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.............ห้องพัก 3 เตียง...........) 

                รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

ล าดั

บ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร    ไม่ทานเนื้อวัว            ไม่ทานเนื้อหม ู            ไม่ทานสัตว์ปีก          ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................  

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด......................... 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว     ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      

   

 

 


