
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดทีี่สุดในโลกปี 2011 – 2012 และ2015 
 
 
 
 

 

มวินิก – นูเรมเบิร์ก – ชมเมอืง – เดรสเดน – สวนสวย เดอะสวงิเกอร์ – ชมเมือง – พอทสดัม – พระราชวงัซองส์ซูซี  
เบอร์ลนิ – ประตูชัยบราเดนบวร์ก – เควดลนิบวร์ก – เกร์ิธธิงเก้น – มาร์เบิร์ก  

 รูเดสไฮม์ – คอคเฮม – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง  

ก าหนดการเดนิทาง 
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ออกเดนิทางวนัที่   
01-08  // 08-15 // 15-22 มิถุนายน  
14-21 // 21-28 กนัยายน2560 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1       กรุงเทพฯ – มิวนิก 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่
น่ังบนเคร่ือง 

วนัที่2      มิวนิก – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง    
02.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 837 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
07.20 น.       เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิก โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 057  

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” (NUREMBERG) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บำวำเรีย 

เป็นเมืองเก่ำท่ีก่อตั้งมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจกัรวรรดิโรมนัเรือง
อ ำนำจ และเป็นเมืองศูนย์กลำงของชำวโรมัน มีร่องรอยของ
อำคำร ทำงเดิน แบบชำวโรมนั เวลำต่อมำก็เป็นเมืองศูนยก์ลำง
ทำงกำรคำ้ กำรอุตสำหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคยมีกษตัริย์
ปกครอง มีปรำสำทแสนสวยบนเนินเขำ เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้ ำนำ
ซีแห่งอำณำจกัรไรช์ท่ี 3 ท่ำนผูน้ ำก็ใช้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลำงทำง
กำรทหำร มีอำคำรรัฐสภำ และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหำรเรือน
แสน นำซีเปล่ียนเมืองแห่งเทพนิยำยให้กลำยเป็นเมืองแห่ง
สงครำมในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นำนจำกนั้นก็ถึงกำลล่มสลำยแห่งอำณำจกัรไรช์ท่ี 3 เมืองน้ีถูก
บอมบ์อย่ำงพินำศย่อยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนย์กลำงทำงกำรทหำร 
เหล่ำพนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบจะสูญหำยไปจำกแผน่ท่ีประเทศ 
ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมำใหม่อย่ำงสวยงำม น ำท่ำน “ชมจัตุรัส
กลางเมือง” ผ่ำนชม “เม้าท์ฮาล์” (MAUTHALLE) โรงเก็บส่วย
ภำษีอำกรในอดีต ท่ีถือเป็นอำคำรประวติัศำสตร์อีกแห่งหน่ึงของ
เมืองนูเรมเบิ ร์ก “บ้านนัสเซา” (NASSAU HOUSE) หน่ึงใน
ตวัอยำ่งบำ้นขนุนำงชั้นสูงสมยัยุคกลำง ท่ีไดรั้บกำรอนุรักษไ์วเ้ป็น
อยำ่งดีท่ีสุดหลงัหน่ึง กำรก่อสร้ำงภำยนอกตกแต่งใหดู้เป็นป้อมปรำกำรซ่ึงคำดวำ่เป็นท่ีพ  ำนกัของขนุนำงชน
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ชั้นปกครอง แต่ไม่มีบนัทึกหลกัฐำนใดๆวำ่เก่ียวขอ้งในรำชวงศน์สัเซำ ถ่ำยภำพบริเวณดำ้นหนำ้ของ “โบสถ์
เซนต์ลอร์เรนซ์” (ST. LORENZKIRCHE)   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      CONGRESS HOTEL MERCURE NURNBERG AN DER MESSE                                  
                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                          
วนัที่3      นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวงิเกอร์ – ชมเมอืง 
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคย
รุ่งเรืองและร ่ ำรวยมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป 
รวมทั้ งศิลปวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมท่ี
สวยงำมทรงคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์จนได้รับ
ฉำยำวำ่ “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ้” เด
รสเดนมีประวติัอันยำวนำนตั้ งแต่สมัยกลำง
ศตวรรษท่ี 11 เม่ือมีกำรตั้งศูนยมิ์ชชนันำรีข้ึนจน
เจริญสืบเน่ืองมำเป็นศูนยก์ลำงของศิลปะ และ 
ควำมรู้ของแควน้แซกโซนี จนมำถึงวนัท่ี 14 ก.พ.1945  เมืองเดรสเดนถูกท ำลำยอยำ่งหนกัจำกเคร่ืองบินทิ้ง
ระเบิดของฝ่ำยสัมพนัธมิตร และ ในเวลำต่อมำผูค้นในเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกันค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์
บำ้นเรือนข้ึนมำใหส้วยงำมเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำคณะชมควำมสวยงำมของสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ภำยในเมือง ชมควำมสวยงำมอนัโดดเด่นของ “เดอะเซม

เพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรำกรประจ ำเมือง 
สร้ำงเสร็จในปี1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตำ
เลียนบำร็อคอำคำรหลงัน้ีมีควำมโดดเด่นอย่ำง
เท่ำเทียมกนัทั้งด้ำนสถำปัตยกรรม และดนตรี 
เพรำะตวัอำคำรออกแบบได้สวยงำมสมส่วน 
เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรำกรในโอกำส
ส ำคญัๆ น ำคณะผำ่นชมสวนแสนสวย “เดอะสวงิเกอร์” (Zwinger) สวนประจ ำวงัท่ีสวยงำม   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     AZIMUT HOTEL DRESDEN                                     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                          
วนัที่4      เดรสเดน – พอสดมั – เบอร์ลนิ – ก าแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – ชมเมอืง 
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพอสดัม” เป็นเมืองหลวง
ของรัฐบรันเดนบูร์กทำงดำ้นตะวนัออกของประเทศ 
เยอรมนี ตั้ งอยู่บนแม่น ้ ำฮำเฟิล (Havel) 26 ก.ม. ทำง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเบอร์ลิน และเป็นส่วนหน่ึงของ
เขตนครเบอร์ลิน มีประชำกรประมำณ 154,606 คน น ำ
ท่ำนชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั จำก
กำรเป็นท่ีประทับของกษตัริยป์รัสเซียหลำยพระองค์ ตั้ งแต่ ค.ศ. 1918 ตวัเมืองประกอบด้วยทะเลสำบ
เช่ือมต่อกนัเป็นจ ำนวนมำกและมีภูมิทศัน์ทำงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพำะสวนและพระรำชวงัซ็
องซูซี (Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ไดเ้วลำสมควร
น ำคณะออกเดินทำงสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหำนครอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดรั้บกำรบูรณะซ่อมแซมให้สวยงำม
และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม หลงัจำกกำรรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ำยโลกเสรี และเยอรมนัตะวนัออกในฝ่ำย
คอมมิวนิสตท่ี์แบ่งแยกกนัมำนำนร่วม 50 ปี ภำยหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียวชมควำมสวยงำมของ 2 ฝ่ัง
นครเบอร์ลิน ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภำพก ำ  แพงเบอร์ลินอดีตแห่งกำรแบ่งแยกท่ีปัจจุบนัเหลือ
เพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ให้กบัคนรุ่นหลงั น ำคณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี” จุดตรวจคนเขำ้ 
- ออก ระหว่ำง 2 ฝ่ังเบอร์ลิน ซ่ึงท่ำนจะได้เห็นภำพของควำมพยำยำมในกำรหลบหนีของผูค้นจำกฝ่ัง
ตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใช้แลกตวัเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุดแสดง
เร่ืองรำวของก ำแพงเบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลำยก ำแพง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนผ่ำนชมพระรำชวงั “ชาล็อตเทนเบิร์ก” อนัสวยงำม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระรำชินี

โซเฟียชำล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm Memorial 
Church ท่ี ย ัง ค ง ร่ อ ง ร อ ย ค ว ำม เสี ย ห ำย จ ำก
สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้กำรสร้ำงโบสถ์
กระจกสีน ้ ำเงินครำมอยู่ เคียงข้ำง แวะให้ท่ ำน
บนัทึกภำพ จำกนั้นผำ่นชม “ประตูบรันเดนเบิร์ก” 
อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้ำงข้ึนใหม่ในช่วงปลำย
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชัยท่ีสร้ำงแบบ
สถำปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลำสสิก (Neoclassical) และ
ปัจจุบันถือว่ำเป็นสถำนท่ีส ำคัญท่ีเป็นท่ีรู้จักกัน
อย่ำงดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดนเบิร์กตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัของใจกลำงกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทำงระหวำ่ง
ถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กบัถนนอีบทัสทรำสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่ทำงทิศ
ตะวนัตกของจตุัรัสพำริเซอร์ (Pariser Platz) ห่ำงประตูออกไปทำงเหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้งของอำคำร
รัฐสภำไรชส์ทำค   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  
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พกัที่ :     LEONARDO HOTEL BERLIN CITY SUD          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5      เบอร์ลนิ – เควดลนิบวร์ก – เกร์ิธธิงเก้น – มาร์เบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต  
เช้า  บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเควดลินบวร์ก” (Quedlinburg) เมืองหลวงแห่งแรกของชนชำติเยอรมนัตั้งแต่ 

ค.ศ. 919 บริเวณย่ำนเมืองเก่ำยงัคงไวซ่ึ้งควำม
สวยงำมของเมืองในยุคกลำง เรียงรำยไปดว้ย
บ้ำนเรือนในแบบ Half - timbered กว่ำ 1,300 
หลงั ลวดลำยของไมป้ระดบัสำมำรถจดัแบ่งยุค
สมยัได้ถึง 5 สมัย แวะชมควำมงำมของย่ำน 
“จัตุรัสกลางเมือง” (Market Square) อำคำร
ศำลำกลำงเมือง “Rathaus” ซ่ึงสร้ำงมำตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1320 นอกจำกน้ี เมืองเควดลินบวร์ก ยงั
ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกยเูนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกมีช่ือเสียงในเร่ืองควำมเก่ำแก่ของตวัเมือง โดดเด่นดว้ย
สถำปัตยกรรมแบบโรมนัรวมถึงมีประวติัศำสตร์อนัยำวนำนท่ีน่ำสนใจอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเกิร์ทธิงเก้น” (Gottingen) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทำงตอนกลำงของประเทศเยอรมนั

(Germany) แทรกตวัอยู่ระหว่ำงหุบเขำแต่เป็น
เมืองกำรศึกษำระดับโลกด้วยบรรยำกำศท่ี
เงียบสงบท ำให้นักวิท ยำศำสตร์และนัก
คณิตศำสตร์ชั้นหน่ึงต่ำงพำกนัมำพำนกัและทำ
งำนในเมืองแห่งน้ี เช่น เก๊ำส์ ปรมำจำรยด์้ำน
คณิตศำสตร์และรีมนัน์ นักคณิตศำสตร์หนุ่ม
ท่ีตั้งค  ำถำมโลกแตกซ่ึงในท่ีสุดจอห์นแนชนกั
เศรษฐศำสตร์รำงวลัโนเบลก็หำคำตอบไดด้งัท่ี
ปรำกฏในภำพยนตร์เร่ือง A Beautiful Mindและเป็นเมืองตน้ก ำเนิดนิยำยเร่ืองBrother Grimm นอกจำกนั้น 
มห ำวิท ยำลัย เกิ ร์ท ธิ ง เก้น “Georg-August-
Universitaet” ย ัง มีนัก วิท ยำศำสต ร์รำงว ัล
โนเบลทั้งด้ำนฟิสิกส์และเคมีอีกกว่ำ 50 ท่ำน 
พำท่ำนเขำ้สู่ “ย่านเมืองเก่า” (Inner City) ของ
เมืองเกิร์ทธิงเกน้ ตรงกลำงเป็นถนนคนเดินท่ี
ไม่สำมำรถน ำรถยนตเ์ขำ้มำไดมี้เพียงจกัรยำน
จอดเรียงรำยมีร้ำนของของเล็กๆมำกมำยและ
ตึกเก่ำน่ำรักๆเต็มสองข้ำง จำกนั้ นน ำท่ำน
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เดินทำงสู่ “เมืองมาร์เบิร์ก” (MARBURG) เป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวชอบเพรำะมีสีสันของเมืองเก่ำ มำร์เบิร์ก
เป็นเมืองแห่งปรำสำทและบำ้นสไตล์โกธิคเรเนสซองส์ บนเนินเขำเป็นหน่ึงในเมืองตำมเส้นทำงท่องเท่ียว
เทพนิยำยของสองพี่นอ้งตระกลูกริมมแ์ต่ท่ีส ำคญัของเมืองน้ีคือเป็นเป็นเมืองของกำรศึกษำ จำกนั้นเดินทำงสู่ 
“เมืองแฟรงก์เฟิร์ต” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ำไมน์ และเป็นท่ีตั้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิร์ตและธนำคำรกลำงยโุรป  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ :     HOLIDAY INN FRANKFURT AIRPORT NORTH                            
               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         
วนัที่6      แฟรงก์เฟิร์ต – รูเดสไฮม์ – คอคเฮม – แฟรงก์เฟิร์ต   
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองรูเดสไฮม์” 

(Rudesheim am Rhein) เมืองโรแมนติ
กแห่งแม่น ้ ำไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้วย
เสน่ห์ของควำมเป็นเมืองเก่ำ เรียงรำยดว้ย
ร้ำนขำยของท่ี ระลึก  ร้ำนไวน์  และ
ภตัตำคำรท่ีตกแต่งประดับประดำอย่ำง
สวยงำม ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มำเยือน
ไม่ขำดสำย มีอำคำรก่ึงไมซุ้งไมท่ี้เก่ำแก่
และสวยงำมของเมือง 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ ำน เดินทำงสู่  “เมื องคอค เฮม ” 

(Cochem) เป็นเมืองเล็กๆ น่ำรักเมือง
หน่ึง ของเยอรมนีไม่ไกลจำกสนำมบิน
แฟรงก์เฟิร์ตมำกนัก มีช่ือเสียงโด่งดัง
เ ร่ื อ ง ก ำรท ำ ไ ว น์  Mosel ,เมื อ ง น้ี มี
ปรำสำทเก่ำแก่โบรำณกว่ำ 1,000 ปีท่ี
สวยงำม อยู่บนยอดเขำ เม่ือมองลงมำ
จำกระเบียงปรำสำทสำมำรถเห็นวิว
ทิวทศัน์ เมืองเล็กๆแม่น ้ ำไหลผ่ำนและ
โอบล้อมภูเขำ ท่ีมีบ้ำนเรือนตั้ งอยู่ตำม
เนินงดงำมมำกจริง   

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร  
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พกัที่ :     HOLIDAY INN FRANKFURT AIRPORT NORTH                            
              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         
วนัที่7      แฟรงก์เฟิร์ต – ชมเมือง – สนามบนินานาชาตแิฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนชม “เมืองแฟรงก์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยำวหลำยศตวรรษเคยเป็นสถำนท่ีซ่ึงกษตัริย์

และจกัรพรรดิหลำยพระองคเ์คย
ใช้ประกอบพิธีรำชำภิเษก ผ่ำน
ชมสถำนีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซ่ึง
ถือไดว้ำ่เป็นสถำนีรถไฟตน้แบบ
ของสถำนีรถไฟหัวล ำโพงคร้ัง
เม่ือครำวเสด็จประพำสยุโรป
ข อ ง รั ช ก ำล ท่ี  5   ช ม จั ตุ รั ส
โรเมอร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ี เก่ำแก่
ท่ีสุดในเมือง ดำ้นขำ้งก็คือ ศำลำ
ว่ ำก ำร เมื อ ง  ซ่ึ งอ ยู่ ท ำงด้ ำน
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมตำมอธัยำศยั   

เที่ยง อสิระกบัอาหารมือ้กลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า TAX    

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ 
17.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 068 

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
00.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 1 ช่ัวโมง 25 นาท)ี 
01.55 น.       เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 836 

12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการโปรแกรม แกรนด์เยอรมนี 8 วนั  
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

มิถุนายน-กนัยายน 2560 45,900 45,900 45,900 
12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- มิวนิก // แฟรงคเ์ฟิร์ต -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนั* หำกท่ำน
อำยเุกิน 75 ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
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 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วีซ่าของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 15 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวซ่ีาเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตีมัดจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      



10 
 

 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั
ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
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ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


