UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG)

เยอรมัน - ออสเตรีย – เชก
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เที่ยวแบบครบรส แปลกใหม่ เคยไปแล้วไปอี กได้ ได้ทั้งสถานที่
Unseen เมืองเก่า เมืองเล็ก ทะเลสาบ ปราสาท ยอดเขาหิมะ เดินทางไม่ไกล
>> ชมโบสถ์ KUTNA HORA โบสถ์โครงกระดูกสุดมหัศจรรย์ (Unseen)
>> ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen)
>> สนุกสนานกับหิมะบนยอดเขา ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน TOP OF GERMANY
>> ชมหมู่บา้ น RAMSAU หมู่บา้ นที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (Unseen)
>> ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE ทะเลสาบที่น้ าใสสะอาดที่สุดในยุโรป
>> ชมปราสาท HERRENCHIMSEE PALACE ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 สวยมาก
>> ชมเมือง ROTHENBURG หนึ่งในสามหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของเยอรมัน
>> ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
>> ชมเมืองน้ าแร่ KARLOVY VARY สุดแสนโรแมนติค
>> ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
>> ชมเมือง WURZBURG / NUREMBERG อีกหนึ่งเมืองสุดสวยบนเส้นทางสายโรมนติค
>> ขึ้ นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บา้ นฮอลสตัท
>> ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
>> เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
>> สนุกสนานกับการชมเหมืองเกลือ เมืองเบิรช์ เชสการ์เด้น

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พัก 2คืนติด 2 ครั้ง)
พิเศษเมนู
ขาหมูเยอรมัน /เป็ ดโบฮีเมี่ยน / สเต็ก / อาหารพื้ นเมือง / ไวน์ / อาหารไทย

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
20.30 น.
23.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางบินตรงสู่ แฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่ (2)

แฟรงก์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน) - วูซเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

06.00 น.

เดินทางถึง เมืองแฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร / ใช้เวลา
ประมาณ 1.30 ชม. )เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่ง
เพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน นาท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเริ่ มจาก ศาลาว่า
การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788
และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านเดินชมเมือง จนได้เวลานัดหมาย

จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรื อ
เรี ยกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์
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กลางวัน

ในเขตบาวาเรี ย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบนั กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่ สาคัญของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เพราะ
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นเมืองโบราณ ที่ต้ งั อยูภ่ ายในวงล้อมของกาแพงเมืองถือว่าเป็ นเมืองที่
ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และ
แนวกาแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองที่ทาการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ต้ งั ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยตัว
อาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นาท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคาร
บ้านเรื อนหลากสี สัน จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสี ยงในไปทัว่ โลก บริ เวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลาน
น้ าพุและตลาดเก่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.15 ชม.)
ผ่านชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม เมืองเก่าแก่นอ้ ยใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ จนกระทัง่ ถึง เมืองนูเรมเบิร์ก
เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นรัฐบาวาเรี ย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี จากนั้นนาท่าน เดินชมเมืองโบราณที่
มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทาการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้
งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ (MAUTHALLE) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็ นอาคารประวัติศาสตร์อีก
แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก นาท่าน ถ่ายภาพบริ เวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (ST.
LORENZKIRCHE) จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทัง่ ถึง บริ เวณจัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมี
ตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง อันถือเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออก
ของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรี ย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจัว่ ของโบสถ์พระ
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แม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระราช
กฤษฎีกาทองคาปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
จากนั้นอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ าพุเชินเนอร์บรุ นเนน สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ 1389 – 1396 ด้วย
หินรู ปทรงปิ รามิดยาว 19 เมตร มีลกั ษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยูร่ วม
ทั้งหมด 40 ตัว โดยรู ปชั้นบนสุ ดเป็ นรู ปปั้ นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON NUREMBERG หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (3)

นูเรมเบิร์ก - คาร์ โลวี วารี่ (เชก) - กรุงปราก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง คาร์ โลวี วารี่ ( Karlovy vary) เมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก
(ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองที่ข้ ึนชื่อเรื่ องบ่อน้ าแร่ ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดใน
ยุโรป โดยถูกค้นพบโดยพระเจ้าคาร์ ลที่ 4 ที่ดารงตาแหน่งจักรพรรดิ์ของอาณาจักร์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นาท่าน
เที่ยวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขาโดยมีแม่น้ าเทปปาไหลผ่าน
เมือง บ้านเรื อนสไตน์เรอเนสซองสี สันสดใสสวยงาม นาท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง ชิมน้ าแร่ ฟรี
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ ดโบฮีเมียน
อิสระให้ ท่านเดินเล่ นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก (Prague) หรื ออีกชื่อหนึ่ งคือ
"เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด" (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชัว่ โมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก เป็ นที่เลื่อง
ลือเรื่ องความสวยงามและโรแมนติค มีผูค้ นเดินทางไปชมเมืองที่ มีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปราว 2,000 ปี จึง
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค
รวมทั้งศิลปะรู ปแบบต่างๆ ทาให้กรุ งปรากเป็ นเมืองที่ แสดงให้เห็นถึงประวัติ ความเป็ นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักร
โรมัน และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุ งปรากเป็ นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON HOTEL PRAGUE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

วันที่ (4)

กรุงปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ ลส์ - หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ - เมืองเก่า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชัว่ โมง )
เมืองที่ครั้งอดีตเป็ นเหมืองเงินที่สาคัญของโบฮีเมียน และเป็ นเมืองสาคัญอันสองรองจากปราก ในศตวรรษที่14
แต่ปัจจุบนั เป็ นเมืองเล็กเท่านั้น แต่เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรสวยๆมากมาย จากนั้นนาท่านเข้าชม
โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) หรื อ Church of Bone โบสถ์แปลกตาที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เป็ นการนาโครงกระดูกของมนุษย์มากกว่า 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตล์บารอก โดยศิลปิ นที่มี
ชื่อเสี ยงชาวอิตาลี นามว่าเจบี ซานตินี่ โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16 ที่ได้ออกแบบได้อย่างวิจิตรบรรจง
น่าทึ่งและมหัศจรรย์ยงิ่ นัก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านนอก
กับโบสถ์ St.Barbara’s Church เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคชั้นสู งตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร เริ่ มก่อสร้างในศตวรรษ
ที่ 14 ปัจจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของหอศิลป์ ยุคเรอเนสซองซ์และโกธิ คตอนปลาย อิสระถ่ายรู ปชมเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งปราก (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชัว่ โมง )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ที่ต้ งั ปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านชม
ด้ านในของกลุ่มปราสาทแห่ งกรุงปราค (มีไกด์ บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก)
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ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะ
รัฐบาลนาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัว เมืองปราคที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อ
ที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอด
โบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม

ชมอาคารสาคัญๆมากมาย เข้ าชมด้ านในของมหาวิหารเซนต์ วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ ึงสร้างด้วยศิลปะ
แบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอัน
สวยงาม

UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG) อันซีน เยอรมัน - ออสเตรี ย - เชก 11 วัน
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จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้ นเลน สถานที่เคยเป็ นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็ นที่พกั ของ
องครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบนั เป็ นแกลเลอรี่ จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ ลส
ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริ ยช์ าร์ลสที่ 4 ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ

ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตรุ ัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด
รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวัง
ต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่งดงาม จากนั้นนาท่านชม หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ อายุ
กว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทางานจนถึงปัจจุบนั นี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตวั ตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุก
ชัว่ โมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้ งหรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นไทย
HILTON HOTEL PRAGUE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (5)

ปราก – ปราสาทคาร์ ลสไตน์ - เชสกีโ้ บดูเจอวิช - เชสกี้ คุมลอฟ (UNESCO)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที ) นาท่านเข้าชมปราสาท
คาร์ ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกล้กรุ งปราก สมญานาม ปราสาทนอยชวานสไตน์แห่ง
ประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิมถูกใช้เป็ นที่เก็บรักษา
พระราชสมบัติของเหล่าจักรพรรดิและกษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรโรมัน Charles IV และยังเป็ นที่เก็บของเอกสาร
ของรัฐอีกด้วย ภายในปราสาทตกแต่งอย่างหรู หรา ศิลปะโบราณและจิตรกรรมฝาผนังวิจิตรสวยงาม เต็มไปด้วย
เรื่ องราวประวัติศาสตร์มากมายนอกจากนั้น ภายในปราสาทมีจุดชมวิวบนหอคอยของปราสาททาให้เห็น
ทิวทัศน์มุมกว้างที่ปกคลุมไปด้วยป่ าสี เขียวและไร่ องุ่น ข้างถนนจะเต็มไปด้วย โรงแรม คาเฟ่ ร้านค้า ร้านอาหาร
ร้านขนม และร้านของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีค้ รุมลอฟ (Cesky Krumlov)
(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.15 ชม.) เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้ว
ไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุ มลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ( แวะรับประทานอาหาร ณ เมือง เชสกีบ้ ูโดเจอวิช)
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเชสกี้ครุ มลอฟ จากนั้นนาท่านถ่ายรุ ปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยงั คงความ
งดงามของปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาในคุง้ น้ าวัลตาวา นาท่านชมห้องภายในของปราสาท และให้ท่านเก็บวิว
เมืองครุ มลอฟแบบพาโนรามาบนที่ต้ งั ของปราสาทครุ มลอฟ
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จากนั้นนาท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม
เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็ นของ
อาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรี ยสุ ดท้ายเมืองก็กลับมาอยูใ่ นการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุ
มลอฟก็เจริ ญขึ้นเรื่ อยๆ จากการที่อยูใ่ นเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ในเมือง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
OLD INN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : เมืองคลุมลอฟเป็ นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไปพัก
เมืองใกล้เคียง

วันที่(6)

เชสกีค้ ลุมลอฟ - ฮอลสตัท (ออสเตรีย) - ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์ วูลฟ์ กัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขนึ้ ชื่ อว่าเป็ นเมืองริม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) จากนั้นนาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ
บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้าน
ออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผา
ลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามปลายสุด
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ของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่ งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และ
อาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทราซ์
นาท่านขึน้ รถรางขึน้ สู่ ภูเขาด้ านบนชมวิวมุมสู ง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท
และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิ ดให้บริ การเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น )
(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ งหรื อทาง
รถรางไม่เปิ ด ให้ข้ นึ ชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้ข้ นึ ชม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า)
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จากนั้นเดินทางสู่ เมือง เซนต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เมือง
รี สอร์ทเล็กๆริ มทะเลสาบเมือง รี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์ กัง เมืองท่องเที่ยว
ที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรี ยที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี
เป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูลฟ์ กัง มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง

วันที่ (7)

เบิร์ชเทสกาเด้ น - ล่องเรื อทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา – เหมืองเกลือ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1.20 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็ น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ น ศูนย์กลางทางการค้าและการสารวจหา
เกลือและสิ นแร่ นาท่านล่องเรื อสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ าใสราวกับมรกต ได้ขนึ้ ว่าเป็ น
ทะเลสาบที่น้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศ
เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกาเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุ น้ าแข็งก่อให้เกิด
ทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า
8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 602 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่าน
ล่องเรื อพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรื อจะ
นาท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็ นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ ดนี้
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออานวยต่ อ
การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรื อได้ ทางบริษัทจะทาการคืนเงินให้ ลูกทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
หมู่บา้ นเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรี ยที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้ น
เล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน
(St.Sebatian) เป็ นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ า Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บา้ น โดยมีฉากหลังของเทือกเขา
เอลป์ เป็ นฉากหลัง นาท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดิน
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่ าเมืองเบิร์ชเทสการ์ เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที) เป็ นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็ นสถานที่ตอ้ งห้าม
ของบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็ นทองคาขาว นาท่านนัง่ รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยัง
ถ้ าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสี ยง บรรยากาศราวกับอยูใ่ นเหมืองจริ งเมื่อ 500
ปี ก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบนั ยังคงได้รับการ
บารุ งรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็ นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนานได้ ท้งั เด็กและผู้สูงอายุ
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นาท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) นาท่านเดินเล่นชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
Alpenhotel Kronprinz Hotel หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาวที่พกั

วันที่ (8)

เบิร์ชเทสกาเด้ น - ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ – พระราชวังแฮริมคีมเซ - มิวนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินสู่ หมู่บา้ นปรี น (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ใหญ่ที่สุดริ มทะเลสาบคีมเซ
หรื อทะเลสาบบาวาเรี ย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรี ยตอนเหนื อระหว่างเมืองมิ วนิ คและซาล์ส บวร์ ก นาท่าน
ล่องเรื อไปยังเกาะแฮเรนอินเซล ซึ่งตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบอันเป็ นที่ต้ งั ของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ
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( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวังที่ได้ข้ ึนชื่อว่าสวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้
สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรู หราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยในยุคนั้น นาท่านเที่ยว
ชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่ , ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่
ประดับ ตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสี ยดายที่ ป ราสาทแห่ งนี้ ยงั สร้ างไม่ เสร็ จ
สมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิกที่ 2 สิ้ นพระชมน์ไปก่อน ซึ่งพระเจ้าลุดวิกที่2 ได้ใช้เงินในการก่อสร้างพระราชวังแห่ ง
นี้ ม ากกว่าพระราชวังลินเดอร์ ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็ นที่มาทาให้พ ระองค์ถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน อิสระให้ทุกท่านถ่ายรู ปจนได้เวลานัดหมาย จากนั้นได้เวลานาท่านนัง่ เรื อกลับสู่ แผ่นดินใหญ่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)
เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรู ปแบบ ไม่วา่ แบบเรอเนซองส์ คลาสสิ คหรื อ
ทันสมัย นาท่านผ่านชมสถานที่สาคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่ า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสาย
สาคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯก่อนนาท่านสู่ บริ เวณจัตุรัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่าของ
มิวนิค ที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็ นรู ปทรง
คล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสิ นค้า เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา สิ นค้าแบร์นดเนม
มากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตาม
อัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน + เบียร์
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

วันที่ (9)

มิวนิค - ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ( TOP OF GERMANY) - การ์ ชมิช - มิวนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) จากนั้นนาท่านนาท่านนัง่
Cable Car ขึน้ สูย่ อดเขาซุกสปิ ตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพ
ประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนื อระดับน้ าทะเล ที่ทาให้เกิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวได้ท้ งั ปี คือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงาม
กว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรี ย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยูเ่ คียงกันอีก
3 ยอดคือ แอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็ นสวรรค์ของนัก
เดินทางและนักสกีท้ งั สิ้ น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิ ตซ์ปลาต ธารน้ าแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่
ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็ นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ อิสระท่าน
ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา
จากนั้นนาท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่าง การ์มิช นาท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช หนึ่งในเมืองสวยของเยอรมัน ตาม
อัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

นาท่านได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งมิวนิค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (10)

มิวนิค – พระราชวังนึมเฟ่ นบรว์ก - สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

14.20 น.

จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่ นบรว์ ก (Nymphenburg Palace) เป็ น
พระราชวังสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ยงั คงงดงามด้วยสไตล์เรี ยบหรู บนพื้นที่พระราชวังและอุทยานที่มี การจัดภูมิ
ทัศน์อย่างลงตัว จุดโดดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในที่ยงั คงมีความวิจิตรข้ามสมัย ทาให้นกั ท่องเที่ยวอยากไปชม
ให้เห็ น กับ ตาจุ ดเริ่ ม ต้น ของพระราชวังแห่ ง นี้ เป็ นดาริ ของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ
สร้างพระราชวังฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปี ค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมแนวบาร็ อค และปรับเปลี่ยนอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 18 ปลายๆ จนได้เป็ นพระราชวัง
งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ประสู ติของพระเจ้าลุควิคที่ 2 อีกด้วย
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ (11)

สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

9 – 19 มิ.ย. 2565

112,900

112,900

107,900

102,900

30,000

7 – 17 ก.ค. 2565

115,900

115,900

110,900

105,900

30,000

11 – 21 ส.ค.2565

115,900

115,900

110,900

105,900

30,000

15 – 25 ก.ย. 2565

115,900

115,900

110,900

105,900

30,000

6 – 16 ต.ค.2565

115,900

115,900

110,900

105,900

30,000

13 – 13 ต.ค.2565

115,900

115,900

110,900

105,900

30,000

10 – 20 พ.ย. 2565

112,900

112,900

107,900

102,900

30,000

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่างละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้ าใจตรงกันระหว่างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่ านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้ นแล้ว

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านทีพ่ กั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว**
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อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน ประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
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เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันคืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายท่ องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภาระ
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1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรื อกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่ านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภทจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
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ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมี
สิ ทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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เอกสารในการยื่นวีซ่า
1.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

2. รู ปถ่ายสี ขนาดตามตัวอย่าง 3 รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื่ องรูปถ่ าย เห็นคิว้ และใบหูชัดเจน ไม่เขียนชื่อด้านหลังรูป ป้องกันรูปเลอะ เป็ นรอย)

3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบตั รกรณีที่อายุต่ากว่า 20 ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้าเป็ นนาง)
ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสาเนาทั้งหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลา
▪ เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ทาจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี
5.

หลักฐานการเงิน
▪ กรณีออกค่าใช้ จ่ายเอง
** ใช้ บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวันยื่น ยอดเงินคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ ไป ***
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันทุกเดือน ใช้ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคลื่อนไหวไม่ ตดิ ต่ อกันทุกเดือน ต้ องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน

▪ กรณีมีผ้อู อกค่าใช้ จ่ายให้ (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ผู้ที่จะออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้องขอหนังสื อรับรองจากธนาคาร ระบุชื่อผู้
ที่จะออกค่าใช้ จ่ายให้ พร้ อม แนบรายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทา
ที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
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