
Page 1 of 20 

 

 

 

Code: IP03-DEU-Romantic-74WY-Mar-Apr2023-68-74-A230126 

 

ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS 

โรแมนตกิเยอรมัน ยโุรป 7 วนั 4 คนื (เยอรมน)ี 

โดย โอมานแอร ์(WY) 
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ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ ช าระคา่วซีา่ ณ วนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-มสักตั MCT 20.05-23.25 WY816 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-แฟรงเฟิรต์ FRA 02.45-07.05 WY115 6 ชัว่โมง 

มวินคิ MUC-มสักตั MCT 21.45-06.50 WY124 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สวุรรณภมู ิBKK 09.00-17.45 WY815 6 ชัว่โมง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น  

1. 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิมสักตั-สนามบนิแฟรงก์

เฟิรต์ (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   
- - ✈ ✈ 

2. 
แฟรงเฟิรต์-โรเมอร-์ปราสาทไฮเดลเบริก์-วรูซเ์บริก์ -ชม

ยา่นเมอืงเกา่ 
✈   

MERCURE HOTEL 

WUERZBURG 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3. โรเทนเบริก์-นูเรมเบริก์-องิกอลส์ตัด-ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท                           
NH HOTEL NGOLSTADT 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4. 
ปราสาทนอยชวานสไตน-์ชมิขาหมเูยอรมนั- 

เมอืงฟสุเซน่                
   

BIGBOX ALLGAEU 

KEMPTEN  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5. 
พชิติยอดเขาซกุสปิตเซ-่ETTAL ABBEY- 

ตามรอยเจา้หญงิอลซิ 
   

NH MUNICH MESSE 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

6. 
มวินคิ-พระราชวังนมิเฟนเบริก์-จัตรุสมาเรยีนพลาตซ ์

อสิระชอ้ปป้ิง                    
  ✈ ✈ 

7. 
สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   
✈ - -  
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โรแมนตกิเยอรมนั 7 วนั 4 คนื    เดนิทางโดยสายการบนิ โอมานแอร ์WY 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

พกัเดีย่วเพิม่  

ทา่นละ 

03-09 ม.ีค. 66 68,988 65,988 6,500 

24-30 ม.ีค. 66 68,988 65,988 6,500 

05-11 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

07-13 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

12-18 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

 

ในกรณีทีต่อ้งการพักหอ้งละ 3 ทา่น โรงแรมในยโุรปบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้ง Triple Room ลกูคา้จะตอ้งแยกพักเป็น 

หอ้งพักคู ่1 หอ้ง และหอ้งพกัเดีย่ว 1 หอ้ง  

ซึง่ลกูคา้จะตอ้งช าระสว่นตา่งคา่หอ้งพักเดีย่วในคนืนัน้ๆเพิม่เตมิ 

 

DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินานาชาตมิสักตั-สนามบนินานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์  

 

17.00 คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Oman Air 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิท คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและ

โหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

20.05 ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิที ่WY816 สูส่นามบนินานาชาติ

มสักตั (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.25  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตมิสักตั เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงใน

สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

02.45 ออกเดนิทางสู ่กรงุแฟรงเฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ Oman Air เทีย่วบนิ WY115 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

DAY2 
แฟรงเฟิรต์-จตัรุสัโรเมอร-์ศาลาวา่การเมอืง Frankfurt city hall-น า้พุแหง่ความยตุธิรรม-

ปราสาทไฮเดลเบริก์-วรูซเ์บริก์-ชมยา่นเมอืงเกา่      กลางวนั,เย็น 

 

07.05 ถงึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทีเ่ยอรมนัชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ผา่นพธิศีลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของ

เยอรมน ีรวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์  
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ชม จตัรุสัโรเมอร ์Romerberg จัตุรัสกลางใจเมอืง Frankfurt ทีม่คีวามสวยงาม เป็นจัตุรัสทีค่งความ

งามของสถาปัตยกรรมยคุศตวรรษที ่14-15 Römer เป็นชือ่เรยีกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มอีาคารที่

เป็นศนูยก์ลางทีถ่กูหอ้มลอ้มดว้ยอาคารตา่งๆ ทีน่ีเ่ป็นยา่นการคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่   

 

ชม ศาลาวา่การเมอืง Frankfurt city hall  

 

ชม จตัุรสัมนี า้พุแหง่ความยุตธิรรม เนื่องจากรูปปั้นกลางน ้าพุนัน้คอืประตมิากรรมเทพธดิาทีม่อืขา้ง

ซา้ยถอืตราชัง่และมอืขา้งขวาถอืดาบ สิง่กอ่สรา้งรอบดา้นจัตุรัสมสีสีันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลก

แหง่ความฝัน  

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้1) 
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บา่ย ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) ถอืเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่วยทีส่ดุใน

ประเทศเยอรมน ีความกลมกลนืของปราสาทเมอืงเกา่และแมน่ ้าท่ามกลางภเูขาเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับ

กวแีละจติกรแหง่ความรักและยงัคงดงึดดูผูเ้ยีย่มชมนับลา้นจากทั่วทกุมมุโลก เป็นสถานทีท่ีม่ากกวา่ค าวา่

โรแมนตกิ  

 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ตัวปราสาทกอ่สรา้งดว้ยอฐิแดง ตัง้อยูบ่น

เนนิเขา เป็นปราสาททีม่คีวามงดงามอยา่งยิง่ แตด่ว้ยความทีป่ราสาทมกีารกอ่สรา้งมาเป็นเวลานาน ผ่าน

การปกครองจากกษัตรยิห์ลากหลายพระองค ์จงึมกีารกอ่สรา้ง ต่อเตมิตามความชอบของแต่ละพระองค ์

ท าใหป้ราสาทแห่งนี้มหีลากหลายสไตลป์ระกอบกันที่แรกเริม่เป็นแบบโกธกิ และ กลายเป็นแบบเรเน

ซองซ ์ในปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวูรซ์เบริก์ WURZBURG เมอืงแรกในการเริม่ตน้เสน้ทางสายโรแมนตคิอยา่ง

เป็นทางการ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา รมิฝ่ังแมน่ ้าเมน MAIN เป็นอกีแหลง่ของการเพาะปลูกองุ่นเพือ่

ผลติไวน์ของเยอรมันและเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ซึง่บรรดา

สถาปัตยกรรมในเมอืงนีล้ว้นเป็นสไตลบ์าร็อค จงึไดรั้บสมญานามวา่เป็น Baroque City  

 

น าทา่นชมความงดงามของเมอืงมรดกโลกเมอืงนี ้โดยเริม่จาก ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) และแวะ

ถา่ยรปูกบั มหาวหิารแหง่เมอืงวูรซ์เบริก์ (Wurzburg Cathedral) สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 788 และใน

การกอ่สรา้งระหว่างปี 1040 – 1225 ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะแบบโรมาเนสกจ์งึท าใหภ้ายนอกมหา

วหิารสรา้งแบบโรมาเนสก ์ 
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จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัวูรซ์เบริก์ (Wurzburg Residence) สรา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษที ่10 ซึง่อดตีคอืพระราชวังเกา่ เป็นการสรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก  

 

น าท่านชม ป้อมมาเรยีนแบรก์ (Marienberg Fortress) ถูกสรา้งมาตัง้แต่ชว่งก่อนครสิตกาลโดย

ชาวเคลทเ์พือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัย กระทั่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 ก็ไดส้รา้งเพิม่เตมิบนพืน้ทีเ่ดมิของโบสถม์า

เรยีนเคยีเชอร ์ 

 

ชมสะพานอลัเทอไมนบ์รอค (Altemainbruecke) สะพานเกา่ขา้มแมน่ ้าไมน์ จุดเด่นทีส่ดุคอืรูปปั้น

ของนักบุญทัง้หลายที่ตัง้เรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน ซึง่สะพานหนิแห่งนี้ตามประวัตคิอืสรา้งในปี 

1473-1543 และไดม้กีารบรูณะหลายครัง้เนือ่งจากถกูท าลายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 

  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้2)  

 น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั MERCURE HOTEL WUERZBURG AM MAINUFER หรอืเทยีบเทา่ 

(4ดาว) 

 

DAY3 โรเทนเบริก์-นเูรมเบริก์-องิกอลส์ตดั – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท          เชา้,กลางวนั  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้3)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนเบริก์ (Rothenburg) เป็นเมอืงเกา่แกข่องจักรวรรดฟิรังค ์ในเขตบาวา
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เรยี ปัจจบุนัเมอืงโรเธนบวรก์ไดก้ลายมาเป็นจดุหมายปลายทางทีส่ าคัญของนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก จน

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงยคุกลางทีม่คีวามสมบรูณ์มากทีสุ่ดของเยอรมนี มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบอย่างสมบรูณ์

พรอ้มดว้ยประตเูมอืง และหอคอยทัง้ 8 ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และสไตลเ์รอ

เนสซองส ์พรอ้มบา้นเรอืนรูปแบบเยอรมันขนานแทท้ีบ่ง่บอกถงึความรุ่งเรอืงและบรรยากาศราวกับว่าวัน

เวลาไดห้ยดุนิง่มาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17  

 

ใหท้่านเดินเล่นชมเมือง น าท่านถ่ายภาพกับ  ศาลาว่าการเมอืง (Rathaus) ที่ตัง้ตระหง่านเป็น

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืง เป็นอาคาร 2 หลังสรา้งตดิกนั อาคารดา้นหนา้เป็นสไตลเ์รอเนสซองส ์สว่น

อาคารสขีาวดา้นหลังเป็นสไตลโ์กธคิ เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยคุเริม่ตน้ของเมอืง หอนาฬกิาทีส่รา้ง

ขึน้ในปี 1446  

 

น าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนต ์จอรจ์ ซึง่สรา้งในสไตลก์อธคิ บรเิวณโดยรอบมอีาคารสมัยยคุกลางสไตล์

บาร๊อคหลายหลัง ซึง่ปัจจุบันเปลีย่นมาเป็นโรงแรมและรา้นอาหาร รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของ อา่งน า้พุเซนต์

จอรจ์ (St.George’s Fountain) ทีส่รา้งในสไตลเ์รอเนสซองสท์ีส่วยงาม เป็นอา่งน ้าพุทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของเมอืง ลกึ 8 เมตร แต่เดมิมไีวใ้หป้ระชาชนใชน้ ้า และกักตุนน ้าไวย้ามเกดิเพลงิไหม ้ชมความงดงาม

ของอาคารบา้นเรือนหลากสีสัน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายภาพบริเวณจตัุรสั Plönlein ซึง่มี

ความหมายในภาษาเยอรมนัวา่ “จัตรัุสเล็ก” เป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีส่ดุของเมอืงดว้ยความลงตัวของ

ทัศนยีภาพและสถาปัตยกรรมยคุกลางอนัโดดเด่น มหีอคอยโดดเด่นชือ่ว่า Siebers Tower ทีส่รา้งขึน้

ตัง้แต่ปีค.ศ. 1385 และ ประตเูมอืงโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็นจุดสังเกตส าคัญ ถอืเป็นจุดที่

นักทอ่งเทีย่วแวะชมและถา่ยภาพมากทีส่ดุ 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้4)  

 

บา่ย  เดนิทางสู ่เมอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่เมอืงแหง่เทพนยิายของเยอรมัน 

หากใครเป็นคนทีช่ ืน่ชอบความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขาสลับซบัซอ้น ปราสาทราชวังแบบในการต์ูน

ทางเดนิโรยกรวด ปูหนิแบบยคุกลาง โบสถส์วยเกา่แก ่หมิะทีป่กคลุมขาวโพลนไปทั่วทัง้เมอืง ตอ้งทีน่ี่

เลยเพราะนูเรมเบริก์นัน้ เป็นเสมอืนดังเมอืงแหง่เทพนยิายทีไ่ดรั้บการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์  

 

จากนัน้น าทา่น เดนิชมเมอืงโบราณทีม่อีายุกวา่ 900 ปี ผ่านชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บสว่ยภาษีอากรใน

อดตีทีถ่อืเป็นอาคารประวัตศิาสตรอ์กีแหง่หนึง่ของเมอืงนูเรมเบริก์  

 

จากนัน้น าท่านชมบรเิวณ จตัุรสักลางใจเมอืง (Hauptmarkt) ซึง่มตีลาดนัดขนาดใหญ่ประจ าเมอืง 

อันถอืเป็นตลาดนัดครสิตม์าสทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวันออกของตลาดมี โบสถพ์ระแม่

มาเรยี (Frauenkirche) จดุเดน่คอื มนีาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่นา้จ่ัวของโบสถพ์ระแมม่าเรยี ตัวนาฬกิา
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และตุ๊กตาประดับนี้ถูกสรา้งเพิม่เตมิภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพือ่เป็นการร าลกึถงึพระราชกฤษฎกีา

ทองค าปี 1356 ทีต่ราขึน้ตามพระราชบญัชาของจักรพรรดคิารล์ที ่4 แหง่จักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ปราสาทเนริน์แบรค์ (Nürnberger Burg) เป็นหมูอ่าคารป้อมปราการในสมยักลาง

ตัง้บนสันเขาหนิทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน

ปราการทีย่ากจะเอาชนะทีส่ดุของทวปีในโรปในสมยักลาง สะทอ้นความส าคัญของเมอืงนีใ้นฐานะเมอืงที่

ข ึน้ตอ่จักรพรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิโ์ดยตรงอาคารหลังแรกเริม่กอ่สรา้งขึน้ราว ค.ศ. 1000   

 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง องิโกลชตดัท ์(INGOLSTADT) เมอืงซึง่ตัง้อยูท่ีแ่มน่ ้าดานูบ

แมน่ ้าทีส่วยงามในใจกลางของบาวาเรยี ทัง้ยงัเป็นเมอืงทีผ่ลติรถยนตช์ือ่ดัง Audi อกีดว้ย อสิระชอปป้ิงที ่

Ingolstadt Village Outlet สวรรค์ของนักชอ้ปป้ิงเป็นเอา้ท์เลททีร่วมสนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก

มากกวา่รอ้ยแบรนด ์เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญย่อดนยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกเพือ่ตะลยุชอ้ป

ป้ิง มสีนิคา้แฟชัน่มากมายใหเ้ลอืก ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ตามแฟชัน่ เชน่ Gucci, Burberry, Prada, Long champ, Mulberry, Stella McCartney, DVF, 

Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่ คาเฟ่ มากมายใหล้องเลอืกชมิอกี

ดว้ย 

 

ค า่ เพือ่ไมร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระรบัประทานอาหารค า่ ทีเ่อาทเ์ลท 

น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั NH HOTEL INGOLSTADT หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 
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DAY4 ปราสาทนอยชวานสไตน-์ชมิขาหมเูยอรมนั-เมอืงฟสุเซน่    เชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้5)  

 

น าทา่นขึน้สู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ซ ึง่เป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลุด

วกิที ่2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค  .ศ  . 1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลก ตัว

ปราสาทตัง้อยูบ่นบนหนิผาขนาดใหญย่กัษ์ สงูกวา่ 200 เมตร เหนอืเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลัท  

 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นปราสาทหลังใหญ่สขีาว ตัง้อยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ทีซ่ ึง่มี

สสีนัแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะฤดกูาลได ้ปราสาทหลังนีเ้พิง่ไดรั้บขนานนามวา่ นอยชวานสไตน ์ก็

เพยีงภายหลังจากที ่กษัตรยิล์ดุวกิที ่2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เทีย่วชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรง

งาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสริต์ แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง

วอลท์ดสินียย์ังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนยิาย อันเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์

ของดสินยีแ์ลนด ์

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษขาหมเูยอรมนั (มือ้6)  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (FUSSEN) เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ ตัง้อยู่ที่

แควน้บาวาเรยีทางตอนใตข้องเยอรมันตดิกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมอืงท่องเที่ยวทีม่ชี ือ่เสยีงของ

เยอรมนีเกา่แกนั่บพันปีทีไ่ดรั้บ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นทีต่ัง้ของปราสาท

นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสขีาว และสี
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เหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้น

ทัศนียภาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารัก และมสี ิง่ทีน่่าสังเกตอกีอยา่งคอื ตัวตกึหรอือาคารบา้นชอ่งของทัง้

เมอืงจะตกแตง่ไปดว้ยสสีนัทีส่วยงาม 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้7) 

น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั BigBox Allgaeu Hotel Kempten หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY5 พชิติยอดเขาซุกสปิตเซ-่ETTAL ABBEY-มวินคิ                 เชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้8)   

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงการม์ชิ–พารเ์ทน่เคยีรเ์ช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นเมอืงทาง

ตอนใตส้ดุของประเทศเพือ่พชิติ ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ซ ึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเยอรมนั  

 

น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบไอบเ์ซ (EIBSEE) เพือ่น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิต

เซ ่(ZUGSPITZE) ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเยอรมนีบนความสงู 2,964 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 

จากบนยอดเขาท่านจะมองเห็นววิทวิทัศน์รอบตัวซึง่ประกอบไปดว้ยยอดเขากว่า400 ยอดในเขตแดน

ออสเตรยี อติาลี สวติเซอรแ์ลนด์ และเยอรมนี เบือ้งล่างจากยอดเขาลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์

ปลาต ซึง่เป็นธารน ้าแข็งเพยีงสายเดยีวในเยอรมน ีในชว่งเวลาทีห่มิะตกหนามสีภาพเหมาะสมส าหรับการ

เลน่สกคีอืในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึมถินุายน  
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ท่านจะไดพ้บกับประสบการณ์ประทับใจมากมายทีน่ี่ อสิระใหท้่านชมววิแบบพาโนรามาทีง่ดงามจนลมื

หายใจ และดว้ยทวิทัศน์อันงดงามมเีสน่หเ์ฉพาะตัวของเทอืกเขาแอลป์ ท าใหบ้รเิวณนี้เป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเทีย่วทีส่ามารถมาเยอืนไดต้ลอดทัง้ปี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นหมิะและถ่ายภาพสวยๆ 

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนลานซกุสปิตเซต่ามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา ซุกสปิตเซ ่ (มือ้9) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอททลั (Ettal)  

 

น าทา่นเขา้ชม ส านกัสงฆแ์หง่เมอืงเอททลั (Kloster Ettal) เป็นวัดเบ็นเนดคิตนิทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ในบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ หนึง่ในไฮไลตท์ีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดชมเมือ่มโีอกาสมาเยอืนดนิแดน

ในแถบบาวาเรยี และยงัเป็น 1 ในโลเคชัน่ถา่ยท าละครเรือ่ง ลขิติรัก ทีน่ าแสดงโดย ณเดช คูคมิยิะ และ 

ญาญา่ อรัุสยา ในฉากของวังเจา้หญงิอลซิ แหง่รัฐฮรซีอส 
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ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้10) 

น าทา่นเดนิทางสูท่ ี ่NH HOTEL MUNICH MESSE หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY6 มวินคิ-พระราชวงันมิเฟนเบริก์-จตัรุสมาเรยีนพลาตซ-์อสิระชอ้ปป้ิง-มสักตั       เชา้   

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้11)  

  

น าท่านถ่ายรูปกับ พระราชวงันมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) พระราชวังบารอคแห่งนี้เดมิ

เป็นทีป่ระทับฤดูรอ้นของพระเจา้ลุดวกิที ่1 ไดรั้บการกล่าวขานถงึการตกแต่งภายในอันงดงาม และยังมี

สวนทีส่วยงาม ตัวสวนไดรั้บการออกแบบอยา่งสวยงามสไตลฝ์ร่ังเศส   

ภายในพระราชวังมหีอ้งทีค่วรเยีย่มชมคอื Gallery of Beauties ของพระเจา้ลดุวกิที ่1 แสดงภาพวาด

สตรีสาวสวย 38 นางในวงสังคมมวินิค รวมถงึภาพวาดนางโลล่า มอนเทซ นักเตน้ร าชาวไอรชิผูม้ ี

ความสมัพันธก์บัพระเจา้ลดุวกิที ่1 และเป็นสาเหตใุหพ้ระองคต์อ้งสละบลัลังก ์นอกจากนีย้งัเป็นทีป่ระสตูิ

ของกษัตรยิล์ดุวกิที ่2 ในปี 1845  

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ของมวินคิ ชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่กา่แกส่วยงามจากยคุ

สมัยอันรุ่งเรอืงของราชวงศ ์WITTELSBACH บรเิวณ จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึง่

ถอืเป็นหัวใจของเขตเมอืงเกา่ และเป็นทีท่ีด่ทีีส่ดุส าหรับการเริม่ชมเมอืง ในยคุกลางทีน่ีเ่คยเป็นตลาดแต่

ปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการจัดงานส าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึง่มสี ิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule 

รูปปั้นพระแมม่ารทีองค าบนเสาสงู ศาลาวา่การเมอืงใหม ่(Neuse Rathaus) ทีม่จีุดเด่นอยูท่ีห่อ

นาฬกิาทีเ่รยีกวา่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกันในเวลา 11 โมงเชา้ใน
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หนา้หนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหนา้รอ้นและมี โบสถ์แม่พระที่งดงาม 

(Frauenkirche) ทีม่โีดมเป็นรปูทรงหัวหอมคูเ่ป็นสญัลักษณ์ 

 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงบริเวณรอบๆ จตัุรสัมาเรยีนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่มีรา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นไอศกรมีมากมาย มโีต๊ะเกา้อีต้ัง้วางเรยีงรายอยู่ดา้นนอกส าหรับนักท่องเที่ยวไดน่ั้งจบิ

เบยีร ์หรอืทานอาหารพรอ้มชมความสวยงามของทอ้งทีน่ี้ไปดว้ยโดยเฉพาะวันที ่อากาศด ีหรอืแมแ้ต่

แดดจา้คนเยอรมนัก็มกันยิมออกมาน่ังตากแดดเป็นประจ า อกีทัง้บรเิวณยา่นนี้ยังมรีา้นจ าหน่าย สนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังเรยีงรายอยมูากมายไมว่่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani 

เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

17.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิวินคิ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก

บตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นการขอคนืภาษี 

 

21.45 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิ WY124 

(บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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DAY7 มสักตั - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

07.05  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตมิสักตั เพื่อรอเปลี่ยนเทีย่วบนิ ใหท้่านพักผ่อนและเดนิชอ้ปป้ิงใน

สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) 

09.00 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY 815 

17.45 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจไมรู่ล้มื 

 

*********************************************** 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีค้ านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

เดนิทางเป็นหลกั 

 

การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (Economy Class)  

2. คา่น า้หนกัสมัภาระทา่นละ 1 ใบ หนกัไมเ่กนิ 30  กโิลกรมั และถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เป็นไปตามที่

สายการบนิก าหนด 

3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

   คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,500,000 บาทค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

9. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิและ

มากกวา่ 1ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม 

หมายเหต ุโรงแรมสว่นใหญใ่นประเทศยโุรปจะไมม่พีนักงานยกกระเป๋าคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นซึง่ท่านจะตอ้ง

ดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตัวทา่นเอง  

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์และลกูคา้จา่ยคา่วซีา่เองโดยตรงกบัตวัแทนของแตล่ะสถานฑตู 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนัทา่นละไมเ่กนิ 4,000 บาท เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี ทา่นละไมเ่กนิ 2,500 บาท 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีย่ ืน่ 

**ช าระ ณ วนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ ไมจ่า่ยรวมในคา่ทวัร*์** 

 

** กรณีทีล่กูคา้ไมส่ะดวกยืน่วซีา่ในวนัทีบ่รษิทัไดท้ าควิจองไวแ้ลว้น ัน้ ลกูคา้อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเป็น

ควิพรเีมยีม(นอกเวลาท าการ) อกีทา่นละ 2,200 บาท** 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่  

60 ยโูร ตอ่ ลกูคา้ 1 ทา่น 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด  ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ท าใหม้เีงือ่นไขหลายอยา่งจากสายการบนิ การออกบัตรทีน่ั่งไม่สามารถ

ล็อคทีน่ั่งได ้ ซึง่โดยปกตแิลว้ตั๋วกรุ๊ปจะไดท้ีน่ั่งในโซนเดยีวกันหรอืใกลเ้คยีงกัน และจะออกเลขทีน่ั่งเรยีงล าดับตาม

อกัษรตัวแรกของนามสกลุไลล่ าดับไปตามแถวทีน่ั่งบนเครือ่ง หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ทีผ่า่นมา ท าใหส้ายการ

บนิมกีารปรับเปลีย่นนโยบายการจ าหน่ายตั๋วเครือ่งบนิ โดยมกีารขายทีน่ั่งส าหรับลูกคา้ทีต่อ้งการน่ังตดิกัน หรอืทีน่ั่ง

พเิศษอืน่ๆ ทัง้นี ้ทางบรษัิทฯจะดแูลจัดการใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้และลกูคา้อาจจะไมส่ามารถสะสมไมล ์หรอืใช ้

สทิธิพ์เิศษอืน่ๆไดใ้นกรณีทีท่า่นเป็นสมาชกิของสายการบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 36,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้  

2. ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่ช าระ

คา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

5 วันนับจากวันจอง  หากท่านไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบรษัิทไม่
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สามารถจองควิวซีา่ใหท้่านไดท้ันก าหนดทีว่ซีา่จะตอ้งออก ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัวร ์

และขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ 

4. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี 

5. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรจ์งึมคีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาออกวซี่าใหผ้่านหรอืไม่ใหผ้่านเป็นดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ บรษัิทฯ เป็นเพยีงแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซี่า การพจิารณาอนุมัตวิีซ่าจะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานฑูต ทาง

สถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มลูชัดเจน และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบ ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจาก ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเลม่ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(25 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 

คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวน คา่มดัจ าโรงแรม หรอืคา่โรงแรม (กรณีทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่โรงแรมเต็มจ านวน) 

 8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดก็  ตาม

ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ใดก็  ตามทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลอนมุตัวิซีา่  

ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

ขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมนั) ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่เยอรมนั VFS Global 

ใชเ้วลาอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-30 วนัท าการขึน้อยูก่บัดลุพนิจิทางสถานทตู 

 

เอกสารเบือ้งตน้ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 

 หนังสอืเดนิทาง (ตัวจรงิ,และเลม่เกา่แนบไปดว้ย) ทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้หนังสอื

เดนิทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รปูถา่ยสฉีากหลังเป็นสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รปู (ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หนา้ตรงไม่

สวมแวน่ตาไมย่ิม้ เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ชดุ / ส าเนาสตูบิตัร 1 ชดุ (กรณีอายตุ ่า กวา่ 20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ อยา่ง

ละ1 ชดุ (ถา้ม)ี 

 หลกัฐานการไดรั้บวัคซนีครบ 2 เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมภีาษาองักฤษควบคูด่ว้ย) 

 หนังสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตวัจรงิ) ของบญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

โดยตอ้งมเีลขทีบ่ญัชรีะบอุยูท่กุหนา้ (สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก) แตใ่นกรณีทีย่อดเงนิใน

บญัชชีือ่ออมทรัพย ์ไมถ่งึ 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมดุบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยืน่ได)้ ( 

สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน) 
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***ในกรณีเป็น บดิา/มารดา/บตุร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายตุ า่ กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา/มารดาคนใดคนหนึง่หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้

เดนิทางทัง้สองคนตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออก

โดยทีว่า่ การอ าเภอโดยระบปุระเทศและวันเดนิทาง (ตัวจรงิ) 

 หลกัฐานแสดงสถานการณ์ท างาน 1 ชดุ 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เชน่ ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผู ้

เดนิทาง หรอื 

ส าเนาใบเสยีภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีพนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสอืรับรองการท างาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน และ

วันเริม่งานพรอ้มสลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลัง 3 เดอืน อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั(ตัวจรงิ) เป็นภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืนและวันเริม่งาน 

พรอ้มสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน อาย ุยอ้นหลังไมเ่กนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

       *** กรณีนกัเรยีนและนกัศกึษา: หนังสอืรับรองการเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาองักฤษจาก

สถาบนัทีศ่กึษาอยูอ่าย ุยอ้นหลังไมเ่กนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

 

*** กรณีทีส่ถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์กรณุาเตรยีมเอกสารตวัจรงิท ัง้หมด  

ไปในวนันดัสมัภาษณ์ดว้ย*** 

 

***สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอยา่งอืน่เพิม่เตมิตามดลุยพนิจิของสถานทตู อยา่งกะทนัหนั จงึขอความ

กรณุาเตรยีมเอกสารเพิม่ใหค้รบถว้น ตามทีส่ถานทตูขอ  

เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนมุตัอิอกวซีา่ของสถานทตู *** 

 

****ส าคญัควรอา่น**** 

 

 การพจิารณาออกวซี่าใหผ้่านหรอืไม่ใหผ้่านเป็นดุลยพนิิจของสถานทูตเท่านัน้ บรษัิทฯ เป็นเพยีงแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซี่า การพจิารณาอนุมัตวิีซ่าจะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานฑูต ทาง

สถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มลูชัดเจน และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ ทางสถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้ง

ใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษัิท ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
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 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยังประเทศ

ทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่

ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 30วัน  

 เงนิคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ทางสถานฑตูก็ไมไ่ด ้

คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากท่านตอ้งการยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมด่ว้ยตนเอง

ทกุครัง้ 

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน ค่ามัดจ า

โรงแรม หรอืคา่โรงแรม (กรณีทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่โรงแรมเต็มจ านวน) 

 

กรณุาอา่นเงือ่นไข กอ่นการตดัสนิใจจอง หลงัจากทีท่า่นไดท้ าการจองและช าระเงนิแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วในทกุกรณี 

 

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 
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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 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 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 

 


