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 (เยอรมัน – ฝรั่งเศส) 
เส้นทางพเิศษเจาะลึกหมู่บ้านสวย UNSEEN เดินทางไม่ไกล 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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หนึ่งในเส้นทางส าหรับท่านทีช่อบหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ สถานทีเ่ทีย่วแปลกใหม่  
น้อยคนจะได้ไปสัมผัส และท่านทีช่ื่นชอบไวน์  รับรองว่าท่านจะตกหลุมรักเมอืงเหล่านี้ 
• ชมปราสาท Eltz Castle  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสดุในเยอรมนั อายกุว่า 1,000 ปี 

สวยมากๆ (UNSEEN ) 

• ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber  หมู่บ้านท่ีได้ขึ้นช่ือว่าสวยท่ีสดุของเยอรมนั  

• ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น ้า Mosel สดุสวยเป็นหนึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั (UNSEEN ) 

• ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแมน่ ้ ำไรน์เป็นหนึงในหมู่บ้ำนสวยของ
เยอรมนั  (UNSEEN ) 

• ชมหมู่บ้าน Monschau หมู่บ้านในหบุเขาสดุลึกลบั เป็นหน่ึง ในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั  

(UNSEEN ) 

• ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim เป็น 3 หมูบ้่านสวยท่ีสดุในแคว้นอลั
ซาสของฝรัง่เศส (UNSEEN ) 

• ชมเมือง Trier  อดีตเมืองแห่งอาณาจกัรโรมนั และได้ขึ้นช่ือวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเยอรมนั  

• ชมเมือง Wurzburg หนึง่ในเมืองสวยต้นทำงของเส้นทำงสำย Romantic Road 

• ชมมหาวิหาร Cologne  โบสถส์ดุสวยแห่งเมืองโคโลยจน์ ได้รบั Unesco  

• ชมเมือง Strasbourg เมืองสดุโรแมนติค มีช่ือเสียงระดบัโลก 

• เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึ้นช่ือว่า ปราสาทซากปรกัหกัพงัท่ีสวยท่ีสดุในโลก 

• ชมเมืองสวย Koblenz  เมืองแห่งแม่น ้า 2 สาย  
• ล่องเรือชมวิวแม่น ้าไรน์  

 

 พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว        

    

 เมนูพิเศษ :  ขาหมูเยอรมนั / อาหารไทย /ไวนท์อ้งถ่ิน /เบยีรท์อ้งถ่ิน 

 รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า/แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี TG 

920 

วนัที่สอง (2) แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – รูเดสไฮม์ -  บาคาราค - ล่องแม่น ้าไรน์ - โคโลญจน์ 
06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านถึงเมือง รูเดสไฮม์ อมั ไรน์  (Rudesheim am 
Rhein) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที )(เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านท่ีสวย
ท่ีสุดในเยอรมัน) เป็นเมืองเก่าเลก็ๆ ท่ีมีประวติัเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้า
ไรน์ ทิวทศัน์เตม็ไปดว้ยไร่องุ่นนบัพนัไร่จึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาท
เก่าแก่อยูห่ลายแห่ง บางแห่งอายนุบัพนัปี นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีบา้นเรือนท่ีเก่าแก่และธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม  น าท่านเดินเล่นถนนท่ีดงัท่ีสุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ผา่นชมพพิิธภณัฑไ์วน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อนัเล่ืองช่ือใน
หมู่คอไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวติัความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม ์จากนั้น
น าท่านชมอาคารไม ้ท่ีมีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีสร้าง ข้ึนตั้งแต่สมนั
ศตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวา่ Klun- khardshof ถ่ายภาพกบัหอพญาอินทรีย ์(EAGLE TOWER) หอคอย
สูงประมาณ 20 เมตรอนัเคยเป็นสถานท่ีท่ีเกอเธ่ กวีเอกของเยอรมนัมาพกัอาศยัช่วงท่ีเดินทางมา
เมืองแห่งน้ี อิรสะใหท่้านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ Seilbahn-Ruedesheim Cable car ข้ึนสุ่จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะไดช้ม
วิว ของแม่น ้าไรน์ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นและปราสาท ใหท่้านช่ืนชมทศันียภาพของตามอธัยาศยั 

 
11.00 น. น า ท่านลงเรือล่องแม่น ้าไรน์ ชมความงามของไร่องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายหุลายร้อยปี ซ่ึงตั้งอยู่

สองฟากฝ่ังแม่น ้า  ** รอบเรือ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
** 

 
12.00 น. ถึงท่าเทียบเรือเมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดใน

เยอรมัน) 
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เมืองเลก็ๆริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดและยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ีผลิตไวน์ท่ี
ดีท่ีสุดในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคน้ี
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยคุกลาง ค าวา่ Bacharach  มาจากค าวา่ แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ 
เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่นของชาวโรมนั เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองท่ีมีก าแพงลอ้มรอบและมีหอคอย
รอบเมืองถึง 16 หอคอยดว้ยกนั ซ่ึงปัจจุบนัลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น น าท่านเดินเล่นชมเมืองบาคา
ราค ท่ียงัคงมีโบสถ ์ปราสาท บา้นเรือน สมยัยคุกลางหลงเหลือใหช้ม เช่น โบสถ ์St.Werner , 
หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ท่ีอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการเป็น 
Youth hotel  ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั  จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 

1.45 ชม.) เมืองตน้ต ารับน ้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารโคโลญจน ์
ในศิลปะสไตลโ์กธิค ชมโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาหีบทองค า บรรจุอฐิัของ
กษตัริย ์ท่ีเดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ดว้ยความสวยงามและความยิง่ใหญ่
ท าใหม้หาวิหารโคโลญจน์ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 
จากนั้นอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั  MARRIOT HOTEL COLOGNE หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สาม (3)  โคโลญจน์ - มอนเชาว์ – โคเบลนซ์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1.15 ชม.) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนั ตั้งอยูใ่นเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน-์เวสทฟ์าเลิน เมืองมอน
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เชาวน์ั้นตั้งอยูใ่นหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองท่ีอยูใ่นหุบเขา โดยตวัเมืองทอดยาว
ไปตามถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยบา้นคร่ึงไม ้(Half -Timbered) โดยบา้นเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาไว้
เป็นอยา่งดี เพราะรอดพน้จากสงครามต่างๆมาได ้โดยหมู่บา้นมีแม่น ้ารูร์ (Rur River) ไหลผา่น
ดา้นหลงั โดยเมืองมอนเชาว ์ถือเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของเยอรมนัและไดรั้บการยอมรับวา่เป็น 1 
ใน15 เมืองสวยของประเทศเยอรมนัอีกดว้ย น าท่านเดินชมเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เป็น
เมืองโบราณท่ีถูกสร้างข้ึน 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง 
มีช่ือเตม็ใหม่ วา่ นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้น
ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าซ่ึงเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้า
ไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีก
ดว้ยเมืองโคเบลนซ์ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นราย
ลอ้มไปดว้ยป้อมปราการท่ีแขง็แกร่ง รวมไปถึงอาคารท่ีมีความเก่าแก่  จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าสู่
ป้อมเอยีเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหล่ียมท่ีมีผนงัหนา
กวา่ 20 ฟุตถูกสร้างข้ึนโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษท่ี 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา
ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหวา่งปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใชรั้กษาพื้นท่ีริมฝ่ัง
แม่น ้าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนัถือวา่เป็นอีกหน่ึงป้อมปราการท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มาก
แห่งหน่ึงของประเทศ  น าท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงมา้สง่างาม
ของจกัรพรรดิวิลเฮลม์ท่ี 1 ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
แลว้สร้างข้ึนมาใหม่ในปีค.ศ. 1993 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั               MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว 
                           หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คียง 

วนัที่ส่ี (4)      โคเบลนซ์ – ปราสาทเอลทส์ - โคกเฮม - ปราสาท Reichsburg Castle  - เทียร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle)  (ปราสาทนีส้วยมาก ท่านจะได้
พบกบัปราสาทในยุคกลางท่ีคงความสมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรป ( เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดใน
เยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ) ปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนในยคุกลาง มี
อายเุกือบ 1,000ปี โดยสร้างคร้ังแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกท าลายจากภยัของสงครามเลย และ
ถือเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่และสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศเยอรมนั เดิมปราสาทแห่งน้ีเป็นคฤหาสน์ของ
ท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริมเป็นป้อมปราการ จนกลายมาเป็นท่ีพ  านกัของตระกูล
เอลทส์ถึง 33 รุ่น โดยตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น ้าโมแซล  น าท่านเขา้ชม
ภายในปราสาทซ่ึงมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลขา้วของเคร่ืองใช ้อาวธุสมยัยคุกลางไวไ้ดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ท่ีสุด  (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม ของ

ทุกปี)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
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30 นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด ์ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 
10 หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ีเป็นแม่น ้าและเทือกเขานอ้ยใหญ่
สลบัสับเปล่ียนกนั การปลูกบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา  จากนั้นน าท่านข้ึนชมวิว
เมือง ณ ปราสาท  

Reichsburg Castle ปราสาทท่ีมีอายเุกือบ 1,000ปี เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยไร
องุ่นท่ีมีพื้นท่ีมากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น ้าโมแซล (Mosselle river) ไหลผา่นใจกลางเมือง   

 
จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองใหท่้านสัมผสับรรยากาศอนัสวยงามหรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั    
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 70  กิโลเมตร 
ใชเ้วลา 1 ชม. ) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมนั และถือว่าเป็นเมืองทีเ่ก่าแก่ท่ีสุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งข้ึน 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษท่ี3 ยงัไดรั้บการสถาปนาเป็น
โรมท่ีสองอีกดว้ย และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย  

 
น าท่านถ่ายรูปกบัประตูโรมนั พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 2 ถือเป็น
ประตโูรมนัม่ีเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปดา้นอกกบั มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุด และมีความเก่าท่ีสุด
แห่งหน่ึงในเยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเทียร์
อีกดว้ย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ 
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
พกั              MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ห้า (5) เทยีร์ - สตราสบูร์ก 
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 
2.45) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝร่ังเศส เมือง
ท่ีมีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด 
เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในนาม La Petite France (ปารีส
น้อย) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่น ้า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลองเช่ือมต่อ
กนัไปมากมาย บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ
ของเมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้น
ไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des 
Moulins  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานกวา่ 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนู หอยเอสคาโก้ 
ที่พกั              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พกั 2คืน) 
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วนัที่หก (6)  สตราสบูร์ก - เอกซิไฮม์  - กอลมาร์ - ริคเวีย -  สตราสบูร์ก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เอกซิไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. )  
Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส  และไดข้ึ้น
ช่ือวา่เป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบก่ึงไม่กึงปูนแบบสมยัใน
ยคุกลางกวา่ 70 หลงั พื้นท่ีกวา่ 600 ไร่ ใหท่้านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีถูกจัดอนัดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคท่ีสุดในโลก 
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และ
ยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ  
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เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้น
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยั
เหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮนันีมูนท่ีน่ี   

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง  

 
จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวยี (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
เมืองท่ีติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus 
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส   

 
น าท่านเดินชมบา้นเรือนท่ีอยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นท่ีไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิง่นกั น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้
พบกบัร้านเรือนท่ีมีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ใหท่้านเลือกนัง่จ๊ิบไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระใหท่้านเดินถ่ายรูปจน
เป็นท่ีพอใจ  
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่เจ็ด (7)  ไฮเดิลเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 

1.30ชม.) ตั้งอยูใ่นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสวยงาม

ริมฝ่ังแม่น ้าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่นเชิงเขาจากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮ
เดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ 
สถาปัตยกรรมท่ีเห็นจึงมีหลากหลายตามยคุ โดยเร่ิมก่อสร้างจากยคุโกธิค ในศตวรรษท่ี 12 โดยพระ
เจา้รูเพรชท์ท่ี 3 ปราสาทไดรั้บความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผา
ท าลายถึง 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝร่ังเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพงั และไดก้าร
ยอมรับว่าน้ีคือซากปรักหักพงัของปราสามท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก น าท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวั
ปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม น าท่านชมเก็บ ถังไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ดว้ยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  

 
จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้ม
แม่น ้ าเน็คคาร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหนักลบัมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวั
สะพานท่ีมีความเช่ือว่าหากไดม้าสัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นน าท่าน
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เดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถไฮลิก ไกสทเ์คียร์เค่อ โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นศิลปแบบโกธิค  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  
หรือเรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเก่าแก่ของ
จกัรวรรดิฟรังค ์ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคญัของ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองในยคุกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั  

 
น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือวา่เป็น
เมืองท่ีค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ ไวน์ 
โค กระบือ และขนสัตวท่ี์มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) ท่ีตั้ง
ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค น าท่านข้ึนไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรือนหลาก
สีสัน จตัุรัส Plönlein จตุัรัสเลก็ ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน
น ้าพุและตลาดเก่า เก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ :  เมืองโรเธนเบิร์ก โรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอยา้ยไปนอน
เมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (8)  โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  
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น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร / ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 
)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยเูนสโก น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Wurzburg Residence สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษ
ท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายคร้ัง
เน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมือง
ธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 120กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน ้าพุแห่งความยติุธรรม ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์
(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  NH HOTEL FRANKFURT หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่เก้า (9) แฟรงก์เฟิร์ต – สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหาร 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 
 14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 921 

วนัที่สิบ (10)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

13  - 22 พ.ค.65 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

20  - 29 พ.ค.65 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

10 -19 มิ.ย. 65 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

8  - 17 ก.ค.65 119,900 119,900 114,900 109,900 30,000 

12  - 21 ส.ค.65 119,900 119,900 114,900 109,900 30,000 

16  - 25 ก.ย.65 109,900 109,900 104,900 99,900 30,000 

7  -  16 ต..ค.65 119,900 119,900 114,900 109,900 30,000 

14  - 23 ต..ค.65 119,900 119,900 114,900 109,900 30,000 

11  - 20 พ.ย.65 115,900 115,900 110,900 105,900 30,000 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่าง
ละเอยีดทุกข้อ เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 

และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตท่ีุบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 
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** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต า่กว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
 
 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท 

ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตาม
เง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่า PCR-TEST  72 ชม.ก่อนข้ึนเคร่ืองออกจากประเทศไทย 
6. ค่า PCR -TEST และโรงแรมท่ีพกั 1 คืน เดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย  
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การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการ

จอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการ

ช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวี
ซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 60 วัน) ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 45 วัน)  คืนมัดจ า 100% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 30-44 วัน)  คืนมัดจ า 50% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 0-30 วัน)  หักค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคญัเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  



 

                      24 | P a g e  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ 
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบนิ / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้
ก  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด (ช้ัน Economy Class 20 กก./ท่าน)    หาก

ท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่าน้ันท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ังตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ
ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวซ่ีา / การอนุมัติวซ่ีา 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถาน
ฑูตมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
 

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

 

 


