
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ ฉลองเทศกำลปีใหม่ 
(X’Mas & New Year 2019 Rhine Cruise) 

 

 

โปรโมช่ันพเิศษ...โดย สำยกำรบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS) 
26 ธันวำคม 2560 – 4 มกรำคม 2561  

   99,900 บำท  
(ไม่รวมค่ำวซ่ีำเชงเก้น / ห้องพกัแบบหน้ำต่ำง Panorama View) 

 

ดุสเซลดอร์ฟ – โคเบลนซ์ – มนัไฮม์ – สทรำซ์บูร์ก – ชไปเออร์ – ไมนทซ์ – ปอปปำร์ด – บอนน์ – โคโลญจน์  

 



 

เรือ DCS ALEMANNIA 
(ห้องพกัหน้ำต่ำงพำโนรำมำ Panorama View Cabin) 

 

 

 

 



 

10 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ ฉลองเทศกำลปีใหม่ 
 

26 ธ.ค. 2560  กรุงเทพ  
 

21.00 น.  พบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตู
ทางเขา้ท่ี 4  อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.55 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเท่ียวบิน OS 26 (ใช้
เวลาบินประมาณ 11.30 ชัว่โมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 

 

27 ธ.ค. 2560  เวยีนนำ – ดุสเซลดอร์ฟ – พพิธิภัณธ์เกอเธ่ – ปรำสำทเบนเรทท์ - เชคอนิลงเรือ  
 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย 
07.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา (VIE) สู่สนามบิน ดุสเซลดอร์ฟ (DUS) โดยเท่ียวบิน OS151 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบกล่อง (ขา้วเหนียวหมูทอดมหศัจรรย)์ 
  

 น าท่านเท่ียวชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองสมัยใหม่ของประเทศเยอรมันนี แต่ยงัคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และเทศกาลต่างๆมากมายท่ียงัคงรักษาไวใ้นภูมิภาค เมืองน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
เก่าแก่ สวยงาม และประวติัความเป็นมาท่ีน่าท่ึง ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของยอดเขา Ratinger ความวิจิตร
ตระการตาของ ปราสาทเอลเลอร์ (Eller) และ ปราสาทเจคเกอร์ฮอฟ (Jagerhof) รวมถึง ศาลาวา่การเมือง (City 
hall) ท่ีโด่งดงัของเมือง น าท่านเขา้ชมปราสาทเจคเกอร์ฮอฟ (Jagerhof) ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าท่ีไดมี้การวางแผน
ก่อสร้างในปี 1748 เดิมสร้างข้ึนให้กบั Johann Josef Couven แต่ปราสาทแห่งน้ีก็มิไดส้ร้างเสร็จสมบูรณ์ 
จนกระทัง่ในปี 1796 ปราสาทแห่งน้ีถูกยึดและถูกท าลายโดยกองทพัเพื่อการปฎิวติั (Revolutionary troops) 
อยา่งไรก็ดีในปี 1811 กองทพันโปเลียนไดบู้รณะปราสาทแห่งน้ีข้ึนมาใหม่เพื่อใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของนโปเลียนใน
คร้ังเสด็จเมืองดุสเซลดอร์ฟ นอกจากน้ีปราสาทแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัธ์ เกอเธ่ (Goethe Museum) ซ่ึง
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บศิลปะและประติมากรรมช้ินเอก ของศิลปินระดบัโลกอยา่งเกอเธ่ น าท่านชมผลงานช้ินเอก
หลากช้ินของเกอเธ่ หรือท่านจะเลือกเก็บภาพความงามของปราสาทโบราณ อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารทอ้งถ่ิน (เมนูขาหมูเยอรมนั) 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทเบนเรทท ์(Castle Benrath) เป็นปราสาทท่ีสร้างในแบบศิลปะบาโรค สร้างข้ึนโดยชาร์ลส 
ทิโอดอร์ (Elector Palatine Charles Theodor) ในปี 1755 และสร้างเสร็จในปี 1770 ซ่ึงปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco World Heritage Site) เช่นเดียวกนั น าท่านเขา้ชมความงามของ



 
ปราสาทแห่งน้ี ซ่ึงปัจจุบันตึกทั้ งปีกซ้ายและปีกขวาของปราสาทได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สวนยุโรป และ 
พพิิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ทางธรรมชาติอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดช้มสวนสวยท่ีสร้างรายรอบปราสาทเก่าแห่งน้ี 

 

 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองดุสเซลดอร์ฟ เพื่อเชคอินลงเรือส าราญ DCS Alemannia 
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญท่ีจะน าท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือแม่น ้ าไรน์ ลดัเลาะไปตามริม

ชายฝ่ังแม่น ้ าสองขา้งทาง สัมผสับรรยากาศแปลกใหม่ กบัการเดินทางท่ีจะท าให้ท่านไดเ้ห็นทศันียภาพสองขา้ง 
ทั้งบา้นเรือนและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น ้าไรน์ โดยเร่ิมจากเมืองดุสเซลดอร์ฟแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 

23.30 น. เรือส าราญ DCS Alemannia ออกเดินทางจากเมืองดุสเซลดอร์ฟ มุ่งหนา้สู่เมืองโคเบลนซ์ 
 

28 ธ.ค. 2560  โคเบลนซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือส าราญล่องผา่นหมู่บา้นเล็กๆซ่ึงท่านสามารถช่ืนชมธรรมชาติ ววิทิวทศัน์อนัแปลกตา สองฝ่ังริมน ้ าไรน์ ท่าน

สามารถชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ท่ีทางเรือมีบริการ อิสระให้ท่านได้
พกัผอ่นและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติอนัสวยงามแห่งแม่น ้าไรน์ตอนบน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือส าราญ 
 

14.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคเบลนซ์  
 น าท่านเขา้ชมปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) อีกหน่ึงปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 

13 โดยทัว่ไปสร้างข้ึนเพื่อก าหนดกฎหมาย ส าหรับสินคา้ท่ีมีการหยดุและการจ่ายเงินค่าผา่นทางแม่น ้ าไรน์ ต่อมา
ถูกครอบครองโดยกองทหารฝร่ังเศสและสวีเดนในสงครามสามสิบปี และสุดทา้ยในปี1689 ถูกท าลายโดยชาว
ฝร่ังเศสในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีเกา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถูกสร้างข้ึนมาใหม่โดย William IV of Prussia และ
เป็นท่ีจดัการแสดงรวบรวมเราะแล้วอาวุธเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ ไดเ้วลาน าท่านเดินเล่นภายในเมืองโคเบลนซ์ อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ได้เวลาน าท่านเท่ียวเมืองโค
เบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเยอรมนี โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์ลนัด์-



 
พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางเทือกเขาซี
เฟอร์เกเบียร์เก อีกหน่ึงดินแดนของเยอรมนีท่ีถูกห้อมลอ้มดว้ยนิยายปรัมปราอนัน่าหลงใหล ส าหรับเมืองโค
เบลนซ์ เป็นเมืองโบราณท่ีถูกสร้างข้ึน 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง 
มีช่ือเตม็ใหม่ วา่ นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูต่รงปาก
แม่น ้าซ่ึงเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้ า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมา
ในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีกดว้ย  

 

 
 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือโคเบลนซ์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองมนัไฮม ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ภายในเรือส าราญ 
 

29 ธ.ค. 2560  เมืองมันไฮม์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 เรือส าราญล่องผา่นหมู่บา้นเล็กๆซ่ึงท่านสามารถช่ืนชมธรรมชาติ ววิทิวทศัน์อนัแปลกตา สองฝ่ังริมน ้ าไรน์ ท่าน

สามารถชมวิวบนชั้นดาดฟ้าของเรือ หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลบั เลาจน์ท่ีทางเรือมีบริการ อิสระให้ท่านได้
พกัผอ่นและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติอนัสวยงามแห่งแม่น ้าไรน์ตอนบน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภายในเรือส าราญ 
 

12.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองมนัไฮม ์
 

 น าท่านเท่ียวชมเมืองมนัไฮม ์(Mannheim) เป็นเมืองทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี มีประชากร
ราว 315,000 คน เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก รองจากเมืองหลวงของรัฐเมืองช
ตุทท์การ์ท เมืองตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าไรน์ท่ีจุดบรรจบกบัแม่น ้ าเนคคาร์ เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยู่บนฝ่ัง
แม่น ้ าไรน์และแม่น ้ า Neckar ซ่ึงมีทั้งความหลากหลายทางวฒันธรรม ศิลปะท่ีดีท่ีสุดของเยอรมนั และหน่ึงใน
สวนท่ีสวยท่ีสุดของโลก เมืองมนัไฮม์ไม่เหมือนกบัเมืองทัว่ๆ ไปของประเทศเยอรมนี เน่ืองจากผงัเมืองท่ีมี
ลกัษณะเป็นตาราง จึงไดรั้บฉายาวา่เป็น “เมืองกระดานหมากรุก” น าท่านเขา้ชมพระราชวงัมมัไฮม์ (Mannheim 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
Palace) พระราชวงัสไตล์บาโรกสมยัศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเป็นหน่ึงในพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป ต่ืนตากบั
การตกแต่งภายในสุดอลงัการ เดินไปในโถงเดียวกบัท่ีโวล์ฟกงั อะมาเดอุส โมซาร์ท เคยเดินมาก่อน จากนั้นน า
ท่านชมเมืองและเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายหลักอย่าง Planken ท่ีจะได้พบร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้ งแต่
หา้งสรรพสินคา้ไปจนถึงร้านสินคา้แบรนดดี์ไซเนอร์และร้านเส้ือผา้ชั้นน า นอกจากน้ียงัมี The Turkish Quarter 
เป็นสุดยอดแหล่งต่อรองซ้ือขายสินคา้ เช่นชุดแต่งงานราคาลดพิเศษ รวมไปถึงร้านเบเกอร่ีท่ีมีขนมปังตุรกี เคก้ 
และคุกก้ีรสเลิศ  

 

 
 
18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
19.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมนัไฮม ์มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองสทราซ์บูร์ก 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัใหบ้ริการ  
 
30 ธ.ค. 2560  เมืองสทรำซ์บูร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองสทราซ์บูร์ก 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองสทราซ์บูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงอนังดงามของแควน้อลัซาส และปัจจุบนัไดก้ลายเป็น

จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวของแควน้ เน่ืองจากเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาด
ใหญ่ รวมถึงอาคารสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามของเมืองแห่งน้ี น าท่านชมจตุัรัสเกลแบร์  

 (Kléber Place) จตุัรัสท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางของมืองสทราซ์บูร์กโดยภายในจตุัรัสยงัเป็น
ท่ีตั้งของ รูปป้ันช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร์ (Jean-Baptiste Kléber) ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองรสงครามการปฏิวติั
ของประเทศฝร่ังเศส  นอกจากน้ีแล้วภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตั้ งของ "พระราชวงั Aubette" อีกหน่ึงอาคาร
ประวติัศาสตร์ท่ีค่อนขา้งมีประวติัท่ียาวนาน ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นเหนือของจตุัรัส โดยถูกสร้างข้ึน ในช่วงปี 1765 - 
1778 เพื่อใช้เป็นศูนยก์ลางในการบญัชาการทางทหาร จากนั้นน าท่านชม ตน้คริสต์มาสยกัษ์ (The Christmas 
tree) ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจตุัรัส โดยตน้คริสตม์าสตน้น้ีมีความสูงประมาณ 30 เมตร ในช่วงยามค ่า
คืนจะมีการ เปิดไฟท่ีตน้คริสตม์าสอยา่งสวยงาม  

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั มหาวหิารแห่งเมืองสทราซ์บูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มี
ความสูงอยู่ท่ี 142 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็น
อาคารโบสถ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสในยุคนั้น ปัจจุบนัเป็นคริสตจกัรท่ีสูงเป็นอนัดับ 6 ของโลก โดย
บางส่วนของตวัอาคารนั้นสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมโรมนั นอกจากน้ีแลว้ภายในวิหารยงัเป็นสถานท่ีจดัเก็บ 
นาฬิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในหอนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ เซนต ์โทมสั 
(Saint Thomas Church) อีกหน่ึงคริสตจกัรนิกายโปรเตสแตนตท่ี์มีความสวยงามไม่แพก้นั โดยโบสถ์แห่งน้ีถือ
วา่เป็น อนุสาวรีย ์ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกแห่งของเมือง นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นคริสตจกัรท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุด
ในดินแดนทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเยอรมนีในอดีตอีกดว้ย และภายในโบสถ์แห่งน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
การเก็บโลง หินของพระสังฆราช Adeloch และอ่ืนๆ น าท่านชมอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามในยา่นเมืองเก่า ชม
อาคารร้านคา้ บา้นเก่าแก่หลากสีสันก็ไดเ้ช่นกนั อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองสท
ราซ์บูร์ก 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระให้ท่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลบัเลาจน์ท่ีทางเรือมีจดัให้บริการ หรือท่านจะ  

เลือกเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตลาดคริสตมาสยามค ่าคืนไดเ้ช่นกนั 
23.59 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองสทราซ์บูร์ก มุ่งหนา้สู่ เมืองชไปเออร์ 
 

31 ธ.ค. 2560  เมืองชไปเออร์ – เมืองไมนทซ์ (Countdown)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองชไปเออร์ 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองชไปเออร์(Speyer) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ 

(Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate) รัฐท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เก
เบียร์เก อีกหน่ึงดินแดนของเยอรมนีท่ีถูกห้อมล้อมดว้ยนิยายปรัมปราอนัน่าหลงใหลของเยอรมนี เมืองชไป
เออร์เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนังดงามมากแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป โดย
ตวัเมืองนั้นตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) ตอนบน และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ



 
ประเทศเยอรมนีอีกดว้ย น าท่านชมความงดงามของ ประตูเมืองเก่า (Old Gate) เป็นประตูเมืองยุคกลางท่ีตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัตกของเมืองชไปเออร์อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในประตูเมืองเก่า ซ่ึงเดิมจาก คือ 68 ประตู ปัจจุบนัประตู
เมืองแห่งน้ีได้กลายเป็นเป็นหน่ึงในประตูเมืองเก่าท่ีใหญ่ท่ีสุด (55 เมตรสูง) และมีความส าคัญทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี หลงัจากนั้นมุ่งหนา้ไปตามถนนสายหลกัซ่ึงตลอดสองขา้งทาง
นั้นเตม็ไปดว้ยเหล่าอาคารโบราณ ท่ีปัจจุบนันั้นถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์เมืองชไปเออร์ น าท่านชม
มหาวิหารชไปเออร์(Speyer Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางของตวัเมืองชไปเออร์ และยงัเป็นท่ี
ฝังพระบรมศพของพระมหากษตัริยเ์ยอรมนัและพระจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 8 พระองค ์ซ่ึงต่อมาองคก์าร
ยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหม้หาวหิารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี 1981 

 11.30 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

12.30 น. เรือส าราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองชไปเออร์ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองไมนทซ์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
18.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองไมนทซ์ 
 แนะน าให้ท่านเดินเล่นชมเมืองไมนทซ์ ยามค ่าค่ืนท่ีประดบัตกแต่งดว้ยไฟ และ ตน้คริสตมาส เพื่อเฉลิมฉลอง

เทศกาลคริสตมาส และ เทศกาลปีใหม่ ร่วมกจิกรรม Countdown เพือ่ต้อนรับปีใหม่ 2018 ณ เมืองไมนทซ์ 
 

 
 
1 ม.ค.  2561  เมืองปอปปำร์ด 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมืองไมนทซ์ มุ่งหนา้สู่เมืองปอปปาร์ด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองปอปปาร์ด 
น าท่านเท่ียวชมเมืองปอปปาร์ด (Boppard) อีกหน่ึงเมืองสวยตั้งอยูริ่มแม่น ้ าไรน์ และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยอ่งยก
จากองคก์ารยเูนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2002 (Unesco World Hertage Site) และเป็นเมืองศูนยก์ลาง
การผลิตไวน์ท่ีใหญ่และดีสุดของลุ่มแม่น ้ าไรน์ตอนกลาง น าท่านเท่ียวชมเมืองปอบปาร์ด ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม 
อาคารโบราณ ท่ีก่อสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 13 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์เซ็นต์ซีเวอร์รัส (St. Severus’s 



 
Church) จากนั้นน าท่านเดินเล่นและสัมผสับรรยากาศของร้านคา้ ท่ีวางขายของท่ีระลึกตลอดเรียบฝ่ังแม่น ้ าไรน์ 
เรียกไดว้า่เป็น พรอมมานาด ริมแม่น ้าท่ีสวยและโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงของเยอรมนั   

16.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เรือส าราญ 
17.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองปอปปาร์ด มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือเมืองบอนน์ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลงัอาหารค ่าอิสระใหท้่านไดผ้อ่นคลายอิริยาบถ ภายในหอ้งคลบัเลาจน์ 
 

 
 

  
2 ม.ค.  2561  เมืองบอนน์ – เมืองโคโลญจน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชมเมืองบอนน์ (Bonn)  ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอดีตประเทศเยอรมนีตะวนัตก และยงัเป็นเมือง

ประวติัศาสตร์ของเยอรมนี ท่ีตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าไรน์ โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อมปราการของพวกโรมนั เมือง
บอนน์ถูกโจมตีอยา่งหนกัระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสองและปี 1949  น าท่านชมเมืองบอนน์ซ่ึงมีสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจหลายๆแห่ง น าท่านถ่ายรูปกบั Bonn's Town Hall แหล่งรวมความคึกคกัของเมือง และ
ยงัเป็นสถานท่ีจดังานคาร์นิวลัอีกดว้ย บริเวณรอบๆ Town Hall จะมีตลาด และร้านคา้มากมาย นอกจากน้ีบอนน์ 
(Bonn) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์การดนตรี เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นบา้นเกิดของ บีโธเฟ่น 
(Beethoven) นกัดนตรีผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก อจัฉริยะนกัดนตรีหูหนวกท่ีมีช่ือของเยอรมนี น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์องบีโธเฟ่น(Beethoven Monument) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั Hofgarten (Garden Court) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่น Kurfürstliches Schloss เป็นอาคารหลกัของมหาวิทยาลยับอนน์ อาคารสีเหลืองทอง ท่ีรายลอ้มไป
ดว้ยสนามหญา้และนกัศึกษาท่ีเดินกนัขวกัไขว ่อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเมืองบอนน์ตามอธัยาศยั 

 

  
11.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 



 
12.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมืองบอนน์ สู่ ท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้ง อาหารภายในเรือส าราญ 
 

13.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ 
บ่าย น าท่านชมเมืองโคโลญจน์ เมืองใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮมับูร์ก และมิวนิก เป็น

เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญจน์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมนั มีประวติัศาสตร์ยอ้นไปถึง ค.ศ. 50 เมืองน้ีมีช่ือเสียงเป็นเมืองแห่งน ้ าหอม
และมหาวิหารสวยงามและยิ่งใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโคโลญจน์ หรือท่ีรู้จกัในนาม เคิล์
นโดม (Cologne Cathedral) เป็นมหาวิหารโคโลญจน์แห่งเดียวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 2536 จดัเป็นไฮไลท์ของเมืองท่ีนกัเท่ียวไปเท่ียวชมมากท่ีสุด วิหารแห่งน้ี ใช้เวลาสร้าง
ยาวนานถึง 600 ปี และปัจจุบนัก็ยงัมีการบูรณะซ่อมแซมอยูต่ลอด บริเวณใกลก้บัวิหาร จะมีสะพานสายส าคญั
ทอดยาวขา้มแม่น ้ าไรน์ เช่ือมตวัเมืองโคโลญจน์ทั้งสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั นัน่คือ สะพานโฮเฮนโซลแลร์นบรุคเคอ 
(Hohenzollernbrucke) บริเวณราวสะพานจะเต็มไปดว้ยกุญแจของเหล่าคู่รักนกัท่องเท่ียวท่ีน ามาติดไวม้ากมาย 
เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ส าคญัของการมาเยอืนโคโลญจน์  

18.00 น. น าท่านกลบัสู่เรือส าราญ 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 หลังอาหารค ่ าอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ ภายในห้องคลับเลาจน์ หรือจะเลือกเดินเล่นในเมือง
โคโลญจน์ เพื่อชมบรรยากาศยามค ่าคืน ซ่ึงยงัคงกล่ินอายของเทศกาลคริสตม์าส และ ปีใหม่ 
 

 
 
3 ม.ค.  2561  โคโลญจน์  – ดุสเซลดอร์ฟ – เวยีนนำ 

 

05.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือเมืองโคโลญจน์ มุ่งหนา้สู่ท่าเรือเมืองดุสเซลดอร์ฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
08.15 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองโคโญจน์ 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
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%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8._%E2%80%8B50&action=edit&redlink=1


 
 น าท่านเชคเอาทจ์ากเรือส าราญ 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของโลก  Kunstsammlung ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบบาโรค 

เช่นเดียวกบั St. Andreas และ Burgplatz ซ่ึงเป็นหอคอยปราสาทอนัเก่าแก่ท่ีตั้งตระหง่านเหนือ Rhine และท าให้
เมืองดุสเซลดอฟ กลายเป็นจุดหมายการท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการมามากท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ
เยอรมนั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านสู่ยา่นถนนชอ้ปป้ิงโค (Ko) ทางเดินถนนท่ีน าสมยั และยา่นการคา้อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง
แบบจดัเตม็ ก่อนเดินทางกลบั 

  

 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินดุสเซลดอร์ฟ เพื่อเชคอินและท า TAX Refund 
20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเท่ียวบิน OS 156 
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวยีนนา สู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน OS 25 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
 

4 ม.ค.  2561  กรุงเทพมหำนคร 
 

15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 
 
 



 

10 วนั ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ ฉลองเทศกำลปีใหม่ 
(X’Mas & New Year 2019 Rhine Cruise) 

 

อตัราค่าบริการ  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู)่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หอ้งหนา้ต่าง (หอ้งหนา้ต่าง Panorama View) ท่านละ 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์  ห้องหนา้ต่าง (Panorama View) ท่านละ  32,000 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  93,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 90,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ออก (BKK-VIE-DUS-VIE-BKK) 28,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2560) ** 

ข้อแนะน ำและแจ้งเพือ่ทรำบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมล่องเรือไรน์ (ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อตัรำนีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

(กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่เพือ่โหลดได้ 1 ใบเท่ำน้ัน หำกท่ำนเอำไปเพิม่ สำยกำรบินคิดใบละ 200 Euro / ไฟล์ท) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปหวัหนา้ทวัร์, คนขบัรถ 
 
 
อตัรำนีไ้ม่รวมถึง 
 ค่ำวซ่ีำเชงเก้น เยอรมัน ท่ำนละ 2,300 – 2,400 บำท 
 ค่ำทปิพนักงำนให้บริกำรบนเรือ Service fee ท่ำนละ 50 ยูโร 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 



 
 

กำรช ำระเงิน  
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บำท/ท่ำน (ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนั) 
    ส ำรองที่น่ัง (ผู้เดินทำงพกัเดี่ยว) ท่ำนละ 50,000 บำท 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
 

กรณยีกเลกิ  
* ยกเลิก 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 30% 
* ยกเลิก 30-59 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก1- 29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าและค่าใชจ่้ายตามจริง 
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
หมำยเหตุ :  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ  นกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา  

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 



 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 



 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกรณเีกดิกำรสูญหำย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำเชงเก้นเยอรมณี 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลังรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้

เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการ
เทยีบรูปกับหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 



 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่ำน้ัน ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 


