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Code: IH14-DEU-htcc220016-Unseen-10LH-Mar-Oct-99-A220210 

10 วนั อนัซนีเยอรมนั เสน้ทางมรดกโลก 

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่เยอรมน)ี 

 

 

 

มนีาคม - ตลุาคม 2565 

เร ิม่ตน้ 99,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้)  

 

แฟรงกเ์ฟิรต์ – รดูเดสไฮลม์ อมั ไรน–์ คาสเซล – เควดลนิบวรค์ – ไบรอยท ์– บมัแบรก์   

โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– ดนิเคลบคู – บาด วมิเฟน – อลูม์ – มดิเทนวอลด ์– เบริช์เทสกาเดน้  

ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ – รงันกอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) – มวินกิ – ข ึน้เขาซุกสปิกเซ ่– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต  

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 9-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 65/ 17-26 ม.ิย. 65/ 22 -31 

ก.ค. 65 / 10-19 ส.ค. 65/ 16-25 ก.ย. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

19.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิลฟุฮนัซา่ แอรไ์ลนส์ (LH) 

23.00 น. ออกเดนิทางสูม่วินกิ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิลุฟฮันซา่ แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 11 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรแ์ละจอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง ทัง้นี้สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหาร

ค ่า และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

  

วนัทีส่อง  แฟรงกเ์ฟิรต์ – รดูเดสไฮลม์ อมั ไรน ์ 

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิมวินกิ (MUC) ประเทศเยอรมน ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิ LH 095 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง) 

09.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี 

 น าทา่นสู ่จัตรัุสโรเมอรเ์บริก์ (Romerberg) อนัเป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืง บรเิวณกลางจัตุรัสม ีน ้าพุแห่ง

ความยตุธิรรม ตัง้ตระหงา่นดา้นหนา้อาคารไมล้วดลายสวยงาม ซึง่นับว่าเป็นอกีสถาปัตยกรรมอกีแห่งหนึง่ที่

สวยงามกลางกรงุแฟรง้คเ์ฟิรต์  

 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับหอคอยเอชไนเมอร ์(Eschenheimer Tower) หอคอยเกา่แกส่รา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษที่ 13 อกีหนึ่งแลนด์มาร์กทีนั่กท่องเที่ยวนยิมไปถ่ายรูป หรือน่ังจบิชา กาแฟ บรเิวณรา้นคาเฟ่

ใกลเ้คยีง  

 ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) หรอื มหาวหิารเซนตบ์ารโ์ธโลมวิ สรา้ง

ขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 ในศลิปะแบบโรมันโกธคิ และเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ

จักรพรรดโิรมนั จงึรูจ้ักในนาม มหาวหิารจักรพรรด ิอกีดว้ย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรูเดสไฮม ์(Rudesheim am Rhein) เป็นเมอืง เกา่แกท่ีม่ปีระวัตกิารอยูอ่าศัยมานาน

กว่า 2 พันปี มชีือ่เสยีงดา้นการผลติไวน์ชัน้ด ีมโีบสถแ์ละอาคารบา้นเรอืนเกา่แกแ่ละ มภีมูทิัศน์รมิฝ่ังแมน่ ้า

ไรนท์ีส่วยงามมเีสน่ห ์ท าใหเ้ป็นแหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก  

น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทบรอมเซอ่ (Bromser Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่10 และเป็นทีพ่ านัก

อาศัยมาจนถงึปี 1937 กระทั่งในปี ค.ศ. 1941 เทศบาลเมอืงรเูดสไฮมจ์งึซือ้มาและไดจั้ดท าเป็น พพิธิภัณฑ์

ไวนข์องเมอืงนี ้(Rheingau Wine Museum)  

จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับปราสาทบเูซน่เบริก์ (Boosenburg Castle) ซึง่สรา้งมาตัง้แต่สมัย ศตวรรษที ่9 

ความสงูถงึ 38 เมตร ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปหอพญา อนิทรยี ์ (Eagle Tower) ซึง่ เกอเต ้กวเีอกของ

เยอรมนั ก็เคยมาพัก อาศัยอยูช่ว่งทีม่าเยอืนเมอืงรูเดสไฮม ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารัก

ของเมอืงรเูดสไฮมต์ามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นกลับสูเ่มอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Plus Welcome Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม คาสเซล – เควดลนิบวรค์  – ไลพซ์กิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาสเซล (Kassel)  (ระยะทาง 197 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่าง

ตอนเหนือของแควน้เฮสเซน่ (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยูบ่นแมน่ ้า Fulda เป็นเมอืงหลวงของแควน้คาส

เซล น าท่านเขา้ชมปราสาทวลิเฮมชอร ์(Schloss Wilhelmshohe) ซึง่ตัง้อยูใ่น Bergpark Wilhelmshohe 

อันไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013  ซึง่ภายในบรเิวณโดยรอบ 

Bergpark เป็นทีต่ัง้ของปราสาทโบราณทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพด ี 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทวลิเฮมชอร ์(Schloss Wilhelmshohe) ซึง่เป็นปราสาทแบบนโีอคลาสสกิ สรา้งในสมยั

ศตวรรษที ่18 และเป็นปราสาทฤดรูอ้นของจักรพรรดไิกเซอร ์วลิเลยีม ในระหวา่งปี 1888 – 1918 อกีดว้ย  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเควดลนิบวรค์ (Quedlinburg) (ระยะทาง 184 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) อกีเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูใ่นเขตซคัเซนิ-อนัฮลัท ์ประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามในเรือ่งของความ

เก่าแก่ของตัวเมอืงเกา่ ทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่งของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน รวมไปถงึประวัตศิาสตรอ์ัน

ยาวนานของตัวเมอืงอกีดว้ย นอกจากนีแ้ลว้เมอืงเควดลนิบวรค์ยงัเป็นเมอืงการคา้ทีม่คีวามมั่งคั่งมาตัง้แต่ยคุ

กลางอกีดว้ย ต่อมาในปี 1994 เมอืงเควดลนิบวรค์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกโดยยเูนสโก ซึง่

ครอบคลุมบรเิวณเขตเมอืงเกา่ พระราชวัง โบสถ ์และอืน่ๆอกีมากมาย น าท่านชมความงดงามของ อาคาร

ศาลาวา่การเมอืง ทีต่ัง้อยูใ่นเขตจัตรัุสกลางเมอืง โดยตัวอาคารถกูสรา้งขึน้ในแบบเรอเนซองซ ์ซึง่ถอืว่าเป็น

หนึง่ในอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเควดลนิบวรค์  

 ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกับโบสถว์ทิยาลัยแห่งเซนตแ์ซรว์าทอิสุ (Collegiate Church of St Servatius) 

โบสถท์ีเ่ป็นหนึง่ในผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์โดยบรเิวณใตถุ้นโบสถถ์ูกใชเ้ป็นสถานที่

ส าหรับฝังศพของกษัตรยิ ์Heinrich I และ ของพระองค ์นอกจากนี้แลว้ภายในโบสถย์ังเป็นสถานทีส่ าหรับ

การเก็บรักษาทรัพย์สมบัติ โบราณวัตถุอีกหลายชิน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไลพ์ซกิ 

(Leipzig)      

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Westin Leipzig Hotel / NH Messe Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่     ไลพซ์กิ – ไบรอยท ์ – บมัแบรก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไบรอยท ์Bayreuth (ระยะทาง 192 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

 น าทา่นเขา้ชมพระราชวังฤดรูอ้น Hermitage (Hermitage Bayreuth) (หมายเหต ุหากพระราชวังปิดปรับปรงุ

จะน าท่านเขา้ชมภายในพระราชวังใหม ่New Palace ทดแทน) พระราชวังทีต่ัง้อยู่ไมไ่กลจากตัวเมอืงซึง่

สรา้งขึน้โดยประสงคข์องขนุนางยศมากราฟ นาม จอรจ์ วลิเฮม เมือ่ปี ค.ศ.1715 ซึง่เดมิท ีพระราชวังแห่งนี้

ไม่ไดม้ขีนาดใหญ่เท่านี้ แต่ถูกแต่งเตมิภายหลังเมือ่ยุคผลัดเปลีย่นรัฐบาลมาบรหิารโดยมากราฟ ฟรดิรชิ 
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แทน ซึง่ภายนอกลอ้มรอบดว้ยสวนสวยงามสไตล์บาโรกที่ชือ่ว่าเป็นสวนที่มรีูปแบบเฉพาะแห่งเดียวใน

เยอรมน ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบัมแบรก์ (Bamberg) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืง

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐ บาวาเรยี (Bavaria) หรอื ไบเอริน์ (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ทีต่ัง้อยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงใตแ้ละยงัเป็นรัฐทีม่อีาณาเขตใหญท่ีส่ดุในประเทศเยอรมนี องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนให ้

เมอืงบมัแบรก์เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมอืงนีถ้อืวา่เป็นศนูยก์ลางของการทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศเยอรมนี เนื่องจากพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของเมอืงนัน้ถอืว่าเป็นศูนยร์วมทาง

ประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี  

น าทา่นชมอดตีศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชข้า้มแมน่ ้าเร็ก

นทิซ ์(Regnitz River) โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวหิารบัมแบรก์ หรอืชือ่อย่างเป็นทางการว่ามหาวหิารบัมแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละ

เซนตจ์อรจ์ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มคีวามส าคัญเป็นทีต่ัง้ของสังฆมณฑลของอัคร

บาทหลวงแห่งบัมแบรก์ โดยมหาวหิารถูกสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.

1004 โดยจักรพรรดเิฮนรทีี ่2 (Henry II) ซึง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1012 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Welcome Residenz Schloss Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ บมัแบรก์ – โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– ดนิเกลบคู– บาด วมิเฟน – อลูม์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร์ (Rothenburg Ob Der Tauber) (ระยะทาง 132 

กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆในแควน้บาวาเรยี ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วจาก
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ทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืน ดว้ยชือ่เสยีงในความคลาสสกิของตัวเมอืงยคุกลางทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีสงัเกตไดจ้ากอาคารบา้นเรอืนมงุดว้ยหลังคาสแีดงยงัคงสภาพความเป็นเมอืงเกา่หรอื Old Town ไวอ้ยา่ง

ไมเ่สือ่มคลาย นอกจากนี้ยังถูกขนานนามว่าเป็นหนึง่ในสามเมอืงของเสน้ทางโรแมนตกิในแควน้บาวาเรยี

เหนอื  

น าทา่นชม จัตรัุสเล็ก หรอื (Little Square : Plönlein) ดว้ยรูปแบบการวางถนนและตัวอาคารกอ่สรา้งอยา่ง

ลงตัว ท าใหจ้ัตรัุสนีเ้ป็นจดุทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดนิเกลบคู (Dinkelsbuhl) ตัง้อยูใ่นรัฐบาวาเรยี  ทางตอนใตข้องประเทศ ถอื

เป็นจดุเริม่ตน้แหง่สสีนับนถนน Romantic Road ภายในเมอืงรายลอ้มไปดว้ยบา้นเมอืงหลากสสีัน และป้อม

ปราการทีย่ังคงหลงเหลอือยู ่เมอืงนี้ข ึน้ชือ่เรือ่ง Weinmarkt หรอื Wine Market ตลาดคา้ขายไวน์ทีอ่ยูใ่จ

กลางเมอืง น าทา่นเทีย่วชมอกีหนึง่เมอืงสวยแหง่เสน้ทางโรแมนตกิโรด้ของเยอรมน ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาด วมิเฟน (Bad Wimpfen) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าเนคคาร ์( River Neckar) ปัจจุบันเมอืงบาด วมิเฟนได ้

กลายเป็นศูนย์รวมของสถาบันสปาต่างๆ รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนที่มีความโดดเด่นทางดา้น

สถาปัตยกรรม  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลูม์ (Ulm) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่าน

เทีย่วชมเมอืงอลูม์ (Ulm)  อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของประเทศเยอรมนี อกีทัง้ยัง

เป็นเมืองบา้นเกดิของอัลเบริ์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสกิส์ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกวา้งขวางว่าเป็น

นักวทิยาศาสตรท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในครสิตศ์ตวรรษที ่20  

น าทา่นถา่ยรปูวหิารอลูม์เมอร ์มนุสเตอร ์(Ulm Munster) วหิารทีม่ชี ือ่เสยีงและถอืว่าเป็นโบสถท์ีส่งูทีส่ดุใน

โลกวัดไดว้่ามคีวามสงูถงึ 161.53 เมตร น าท่านเขา้ชมวหิารอลูม์เมอร ์มุนสเตอร ์วหิารเกา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้

ในชว่งศตวรรษที ่14 หรอืราวๆปี 1377 และสรา้งแลว้เสร็จเมือ่ วันที ่31 พฤษภาคม ปี 1890 โดยวหิารนัน้

ตัง้อยูน่อกก าแพงเมอืง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Plus Atrium / Leonardo Royal Hotel Ulm  **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก อลูม์ – มดิเทนวอลด ์– เบริช์เทสกาเดน้ – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมดิเทนวอลด์ (Mitten Wald) (ระยะทาง 113 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นหุบเขาบาวาเรยีนแอลป์ ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพความ

สวยงามของเสน้ทางโรแมนตกิบาวาเรยีโรด้  

น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นมดิเทนวอลด์ หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุ และมอีาคารกอ่สรา้งจากยคุกลาง หนา้ตา่งกระจกส ี

ทัง้ยงัมดีอกไมส้วยงามหลากหลายปลูกอยูร่มิทาง งดงามดว้ยววิภเูขาและสายน ้าทีไ่หลผ่านเมอืง เมอืงนี้มี

ชือ่เสยีงดา้นการท าไวโอลนิมากกวา่ 300 ปี  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัไวโอลนิยกัษ์ประจ าเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามแบบจัดเต็ม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงรอทแทช เอเกน (Rottach Egern) (ระยะทาง 61 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีง่ดงามดว้ยเสน่หแ์ละความสวยงาม ตัง้อยู่ที ่Upper Bavaria ใกล ้

ชายแดนออสเตรยี เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่มคีวามงามของธรรมชาต ิป่าไม ้และ ทะเลสาบ ตัดกับสอีาคารบา้นเรอืน

ทีส่วยงาม  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน้ (Bertesgarden) เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญ ซึง่ตดิอันดับ 1 ใน 6 

ของเสน้ทางท่องเทีย่วของเยอรมนี ทีเ่รยีกขานกันว่าเสน้ทางดอิัลไพน์โรด้ ในอดตีเมอืงนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

ฐานบญัชาการพรรคนาซใีหญท่างตอนใตอ้กีดว้ย  

น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิซ ี(Konigssee Lake) หรอืทีม่กัถกูเรยีกวา่ ทะเลสาบกษัตรยิ ์เป็นทะเลสาบที่

ตัง้อยูท่างตอนใตเ้มอืงเบริช์เทสการเ์ดนไปประมาณ 3 ไมล ์เป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ และ

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูชนัทีม่คีวามสงูเหนือระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ 2,000 เมตร ทะเลสาบโคนกิซี

เป็นทะเลสาบทีม่คีวามยาวประมาณ 8 กโิลเมตร และมคีวามกวา้งประมาณ 1.25 กโิลเมตร โดยทะเลสาบ

ตัง้อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 602 เมตร ลกึเฉลีย่ 150 เมตร สว่นทีล่กึทีส่ดุประมาณ 200 เมตร เป็นทะเลสาบที่

ใสทีส่ดุ และอยูสู่งทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ปัจจุบัน ทะเลสาบโคนกิซ ีไดก้ลายเป็นดนิแดนแห่งฟยอรด์ทีม่ี
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ความงดงามทีส่ดุในประเทศเยอรมนี และในเขตเทอืกเขาแอลป์ และใกล ้ๆ  ทะเลสาบโคนิกซ ียังม ีโบสถ์

เซนตบ์าโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบโคนกิซ ีและยังเป็นอกี

หนึง่โบสถท์ีไ่ดรั้บความนยิมในหมูนั่กถา่ยภาพอกีดว้ย 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Alpenhof Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เบริช์เทสกาเดน้ – รงันกอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) – มวินกิ (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่คลสไตน์เฮา้ส ์(Kehlsteinhaus) หรอืทีเ่รยีกกันอกีชือ่ว่า รังอนิทรยี ์(Eagle’s Nest) อกี

หนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศ โดยเคลสไตน์เฮา้ส ์นัน้

ตัง้อยู่บนยอดเขาเคลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มคีวามสูงประมาณ 1,834 เมตร ส าหรับเคลสไตน์

เฮา้ส ์หรอื รังอนิทรยี ์เป็นอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ในสไตล์ชาเล่ต ์(chalet -style) เพือ่เป็นของขวัญวันเกดิ

ครบรอบ 50 ปีใหก้ับฮติเลอรใ์นปี 1939 โดยมารต์นิ บอรม์ันน์ (Martin Bormann) หนึง่ในคนสนทิส าคัญ 

และยงัเป็นทีพ่ักสดุโปรดของฮติเลอร ์ทีใ่ชค้นงานกอ่สรา้งมากถงึ 3,000 คน (เคลสไตน์เฮา้ส ์เปิดใหบ้รกิาร

ระหวา่ง 15 พ.ค. – 15 ต.ค. ของทกุปี หากมกีารประกาศปิด ทางทัวรจ์ะน าทา่นเขา้ชมเหมอืงเกลอืแหง่เมอืง

เบริช์เทสการเ์ดน (Berchtesgaden Salt Mine) ทดแทน เป็นเหมอืงเกลอืทีถ่กูสรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1517 ซึง่ใน

สมยัอดตี เหมอืงเกลอื เป็นสถานทีต่อ้งหา้มของบคุคลทั่วไป เนื่องจากเกลอืมคี่าจนไดช้ือ่ว่าเป็นทองค าขาว 

ส าหรับการเขา้ชม เหมอืงเกลอืเกา่เมอืงเบริช์เทสการเ์ดน นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งน่ังรถรางลอดอโุมงคย์าว 700 

เมตร ไปยังถ ้าเกลืออันระยบิระยับ และทะเลสาบใตภู้เขาที่งดงามดว้ยแสงเสยีง บรรยากาศราวกับอยู่ใน

เหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส น าท่านชืน่ชมความเกา่แกข่องเหมอืงเกลอื

โบราณ ซึง่ปัจจบุนัยงัคงไดรั้บการบ ารงุรักษาเอาไวเ้หมอืนดังเชน่ในอดตี) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินกิ (Munich) เมอืงทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวา

เรยี (Bavaria) มวินกิเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) เป็นเมอืงทีม่ี

เศรษฐกจิเขม้แข็งทีส่ดุในประเทศเยอรมนแีละเป็นหนึง่ในเมอืงมัง่คั่งทีส่ดุของยโุรป และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

ความนยิมในการทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุ นับเป็นเมอืงแห่งศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก สัมผัสกลิน่อาย

ขนบธรรมเนยีมประเพณีแบบบาวาเรยีแท ้ๆ   

น าทา่นสู ่จัตุรัสมาเรยีน (Marienplatz) ซึง่ตัง้ชือ่ตามรูปปั้นพระแมม่ารสีทีอง บนเสาทีส่งูตัง้ตระหง่านกลาง

จัตรัุสมาตัง้แตปี่ 1638 ทัง้นีเ้พือ่เป็นระลกึถงึเซนตแ์มรี ่นักบญุแหง่แควน้บาวาเรยีทีช่ว่ยใหม้วินกิหลดุพน้จาก

การครอบครองของกองทัพสวเีดน ชมความงามของโบสถ ์เซนตปี์เตอร ์ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นโบสถแ์ห่งแรกและ

เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมวินิก ชม ศาลาว่าการเมอืง ซึง่ทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูรอ้นจะมเีสยีง

นาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการคา้โดยรอบมา

เรยีนพลัทซ ์ทัง้รา้นคา้พืน้เมอืง และตลาดสนิคา้การเกษตร เชน่ ดอกไม ้พชืผัก ผลไม ้อาหารพืน้เมอืงต่างๆ 

รวมทัง้ไสก้รอกเยอรมัน อันเลือ่งชือ่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรอืจะเลือกน่ังจบิ

กาแฟ หรอืเบยีร ์หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีแ่ปด  มวินกิ – ซุกสปิกเซ ่– โอเบอรอ์มัเมอรเ์กา – มวินคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานอีบิเซ ่(Eibsee) เพือ่ขึน้กระเชา้สูเ่ทอืก      ส  ก    (Zugspitzplatt)  ยอดเขาทีส่งู

ทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ทีร่ะดับความสงู 2,962 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล อสิระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามจากยอดเขาซกุสปิกเซ ่และ ชมทัศนยีภาพโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางลงสู่สถานีอบิเซ่ดว้ยกระเชา้เคเบิล้คาร ์(***หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยและ

กระเชา้ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทน าทา่นเทีย่วชมบรเิวณทะเลสาบอบิเซแ่ทน)  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเขาซกุสปิกเซ ่

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโอเบอรอ์ัมเมอรเ์กา (Oberammergau) เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศทางธรรมชาตทิี่

สวยงามของหุบเขา และยังเป็นหมู่บา้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวดว้ยการตกแต่งผนังอาคารบา้นเรือนดว้ย

ภาพเขยีนทางศาสนา และวถิชีวีติชนบท มศีลิปาชพีทอ้งถิน่เป็นงานแกะสลักไมท้ีม่คีวามสวยงามขึน้ชือ่และ

เป็นสถานทีจั่ดแสดงอปุรากรระดับโลกทีช่ ือ่ว่า The Passion Play ซึง่เป็นอปุรากรทีถ่่ายทอดเรือ่งราวทาง

ศาสนาครสิตท์ีจ่ะจัดขึน้สบิปีตอ่หนึง่ครัง้อกีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูม่วินกิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูขาหมเูยอรมนั)  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Holiday Inn Munich South Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้ มวินกิ – พระราชวงัเรสซเิดนซ ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

น าท่านเขา้ชมพระราชวังเรสซเิดนซ ์(Residence Palace Munich) อดีตพระราชวังหลวงของอดีต

ราชอาณาจักรบาวาเรีย ตัง้อยู่ใจกลางนครมวินิก รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พระราชวังแห่งนี้ถือเป็น

พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในเยอรมนี ปัจจบุนัไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้เยีย่มชมสถาปัตยกรรมในพระราชวัง ซึง่มี

การจัดแสดงของตกแต่งและของสะสมของอดตีกษัตรยิบ์าวาเรยี อาคารเริม่ก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 

หลังจากนัน้พระราชวังก็ไดรั้บการตอ่เตมิจากกษัตรยิบ์าวาเรยีหลายพระองคเ์รือ่ยมา  

น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ The Hall of Antiquities (Antiquarium) ซึง่เป็นหอ้งทีส่รา้งขึน้ประมาณ

ชว่งปี 1568-1571 โดย ดยคุอลัเบริต์ที ่5 ในศลิปะแบบเรเนอซองส ์ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Outlet Ingolstadt Village (ระยะทาง 81 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ช ้

อปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้และเสือ้ผา้

แบรนดเ์นม หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าซึง่มรีา้นคา้มากมาย อาท ิ VALENTINO, VERSACE, 

SWAROVSKI, LACOSTE, JIMMY CHOO, GUESS, CALVIN KLEIN, ASICS, BALLY และอืน่ๆ อกีมากมาย 

19.00 น.  น าทา่นสูส่นามบนิมวินกิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

22.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LH772 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.20 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

14.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั อนัซนีเยอรมนั เสน้ทางมรดกโลก 

 (เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่เยอรมน)ี 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 9-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 65/ 17-26 ม.ิย. 65/ 22 -31 

ก.ค. 65 /   10-19 ส.ค. 65/ 16-25 ก.ย. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) เม.ย. - ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 93,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000-110,000 
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ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ)่  BKK-MUC-FRA//MUC-BKK (LH) 24,000 

มวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืให ้ 3,500 

 

** ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่26 มกราคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศเยอรมน ี(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LH  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) ประกนั

ครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่ทีพั่กกกัตัว 1 วนั พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีง 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้งระวงั

ทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


