(เยอรมัน – ฝรั่งเศส)
เส้นทางพิเศษเจาะลึกหมู่บ้านสวย UNSEEN เดินทางไม่ไกล

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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หนึ่งในเส้นทางสาหรั บท่านทีช่ อบหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ สถานทีเ่ ทีย่ วแปลกใหม่
น้อยคนจะได้ไปสั มผัส และท่านทีช่ ื่นชอบไวน์ รั บรองว่าท่านจะตกหลุมรั กเมืองเหล่ านี้
• ชมปราสาท Eltz Castle เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สดุ ในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี
สวยมากๆ (UNSEEN )
• ชมหมู่บา้ น Rothenburg ob der Tauber หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สดุ ของเยอรมัน
• ชมหมู่บ้าน Cochem ริ มแม่น้า Mosel สุดสวยเป็ นหนึ งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (UNSEEN )
• ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแม่น้ ำไรน์ เป็ นหนึ งในหมู่บ้ำนสวยของ
เยอรมัน (UNSEEN )
• ชมหมู่บ้าน Monschau หมู่บ้านในหุบเขาสุดลึกลับ เป็ นหนึ่ ง ในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน
(UNSEEN )
• ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim เป็ น 3 หมูบ่ ้านสวยที่สดุ ในแคว้นอัล
ซาสของฝรังเศส
่
(UNSEEN )
• ชมเมือง Trier อดีตเมืองแห่งอาณาจักรโรมัน และได้ขึ้นชื่อว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ ในเยอรมัน
• ชมเมือง Wurzburg หนึ ง่ ในเมืองสวยต้นทำงของเส้นทำงสำย Romantic Road
• ชมมหาวิ หาร Cologne โบสถ์สดุ สวยแห่งเมืองโคโลยจน์ ได้รบั Unesco
• ชมเมือง Strasbourg เมืองสุดโรแมนติ ค มีชื่อเสียงระดับโลก
• เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึ้นชื่อว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สดุ ในโลก
• ชมเมืองสวย Koblenz เมืองแห่งแม่น้า 2 สาย
• ล่องเรือชมวิ วแม่น้าไรน์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ : ขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย /ไวน์ทอ้ งถิ่น /เบียร์ทอ้ งถิ่น
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า/แจกน้าดื่มท่ านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)
20.30 น.
23.45 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางบินตรงสู่ แฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG
920

วันที่สอง (2)
06.00 น.

แฟรงก์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน) – รูเดสไฮม์ - บาคาราค - ล่ องแม่ น้าไรน์ - โคโลญจน์

เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านถึงเมือง รู เดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am

Rhein) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที )(เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวย
ที่สุดในเยอรมัน) เป็ นเมืองเก่าเล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของแม่น้ า
ไรน์ ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่ องุ่นนับพันไร่ จึงเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางการผลิตไวน์ช้ นั ดี มีปราสาท
เก่าแก่อยูห่ ลายแห่ง บางแห่งอายุนบั พันปี นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีบา้ นเรื อนที่เก่าแก่และธรรมชาติ
ที่สวยงาม นาท่านเดินเล่นถนนที่ดงั ที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลื่องชื่อใน
หมู่คอไวน์ เพราะเป็ นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็ นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรู เดสไฮม์ จากนั้น
นาท่านชมอาคารไม้ ที่มีลวดลายสวยงาม และเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้าง ขึ้นตั้งแต่สมัน
ศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่า Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรี ย์ (EAGLE TOWER) หอคอย
สู งประมาณ 20 เมตรอันเคยเป็ นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมา
เมืองแห่งนี้ อิรสะให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้า Seilbahn-Ruedesheim Cable car ขึ้นสุ่ จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะได้ชม
วิว ของแม่น้ าไรน์ ที่รายล้อมไปด้วยไร่ องุ่นและปราสาท ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของตามอัธยาศัย

11.00 น.

นา ท่ านลงเรื อล่องแม่ น้าไรน์ ชมความงามของไร่ องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งตั้งอยู่
สองฟากฝั่งแม่น้ า ** รอบเรื อ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
**

12.00 น.

ถึงท่าเทียบเรื อเมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน
เยอรมัน)
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เมืองเล็กๆริ มฝั่งแม่น้ าไรน์ที่ได้ข้ ึนชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่
ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ าไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมาตั้งแต่ยคุ กลาง คาว่า Bacharach มาจากคาว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ
เทพเจ้าแห่งเหล้าองุน่ ของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็ นเมืองที่มีกาแพงล้อมรอบและมีหอคอย
รอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปั จจุบนั ลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น นาท่านเดินเล่นชมเมืองบาคา
ราค ที่ยงั คงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรื อน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ St.Werner ,
หอคอย Markt Tower หรื อปราสาท Burg Stahleck ที่อยูบ่ นเนินเขา ซึ่งปัจจุบนั เปิ ดให้บริ การเป็ น
Youth hotel ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรื อสิ นค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1.45 ชม.) เมืองต้นตารับน้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารโคโลญจน์
ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็ นที่เก็บรักษาหีบทองคา บรรจุอฐั ิของ
กษัตริ ย ์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสู ติ ด้วยความสวยงามและความยิง่ ใหญ่
ทาให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996
จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MARRIOT HOTEL COLOGNE หรื อระดับเทีบเท่ า 4 ดาว

วันที่สาม (3)
เช้ า

โคโลญจน์ - มอนเชาว์ – โคเบลนซ์
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1.15 ชม.) (เมือง Unseen คนไทยไปน้ อยมาก) เมืองท่องเที่ยวที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศเยอรมัน ตั้งอยูใ่ นเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เมืองมอน
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กลางวัน

เชาว์น้ นั ตั้งอยูใ่ นหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็ นเมืองที่อยูใ่ นหุ บเขา โดยตัวเมืองทอดยาว
ไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรี ยงรายไปด้วยบ้านครึ่ งไม้ (Half -Timbered) โดยบ้านเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้
เป็ นอย่างดี เพราะรอดพ้นจากสงครามต่างๆมาได้ โดยหมู่บา้ นมีแม่น้ ารู ร์ (Rur River) ไหลผ่าน
ด้านหลัง โดยเมืองมอนเชาว์ ถือเป็ นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของเยอรมันและได้รับการยอมรับว่าเป็ น 1
ใน15 เมืองสวยของประเทศเยอรมันอีกด้วย นาท่านเดินชมเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็ น
เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรื อที่รู้จกั ในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง
มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุ สซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สาหรับตัวเมืองนั้น
ตั้งอยูต่ รงปากแม่น้ าซึ่งเป็ นที่บรรจบกันของแม่น้ า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ า
ไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปี ของเมืองอีก
ด้วยเมืองโคเบลนซ์ยงั เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นราย
ล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่ จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้ าสู่
ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรู ปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนา
กว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซี ยในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรี ยนบรายทชไตน์ ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขา
ตั้งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้ าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก
แห่งหนึ่งของประเทศ นาท่านชม มุมแห่ งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรู ปทรงม้าสง่างาม
ของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1993
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL KOBLENZ หรื อระดับเทีบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ นอนเมือง

ใกล้เคียง

วันที่สี่ (4)
เช้ า

โคเบลนซ์ – ปราสาทเอลทส์ - โคกเฮม - ปราสาท Reichsburg Castle - เทียร์
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่ต้งั ของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนีส้ วยมาก ท่ านจะได้
พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์ ที่สุดในยุโรป ( เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดใน
เยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มี
อายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้งแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกทาลายจากภัยของสงครามเลย และ
ถือเป็ นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน เดิมปราสาทแห่ งนี้เป็ นคฤหาสน์ของ
ท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริ มเป็ นป้อมปราการ จนกลายมาเป็ นที่พานักของตระกูล
เอลทส์ถึง 33 รุ่ น โดยตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู ง 70 เมตรเหนือแม่น้ าโมแซล นาท่านเข้าชม
ภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่ องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิ ดให้ เข้ าชมตั้งแต่ ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม ของ
ทุกปี ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา
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กลางวัน

30 นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็ น 1 ใน
10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็ นแม่น้ าและเทือกเขาน้อยใหญ่
สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรื อนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิว
เมือง ณ ปราสาท
Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่รายล้อมไปด้วยไร
องุ่นที่มีพ้นื ที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ าโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง

จากนั้นนาท่านเดินชมเมืองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามหรื อเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เทียร์ (Trier) หรื อเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 70 กิโลเมตร
ใช้เวลา 1 ชม. ) เมืองที่มีชื่อเสี ยงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ที่สุดใน
เยอรมันด้ วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็ น
โรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย

นาท่านถ่ายรู ปกับประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็ น
ประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรู ปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่สาคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุด
แห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบนั ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์
อีกด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์
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ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ห้า (5) เทียร์ - สตราสบูร์ก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
2.45) เป็ นเมืองแห่ งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมือง
ที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด
เมืองขนาดกลางแห่งนี้มียา่ นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ ที่รู้จกั กันในนาม La Petite France (ปารีส
น้ อย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเขต La Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางเมือง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้งั สี่ ดา้ นและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อ
กันไปมากมาย บริ เวณใกล้เคียงเป็ นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็ นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของเมือง ภายในย่านนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรี ยงรายด้วยบ้าน
ไม้โบราณสไตล์อลั ซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็ นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des
Moulins
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จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสู งที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่ วนรวมถึงรู ป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสิ นค้าพื้นตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก 2คืน)
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วันที่หก (6)
เช้ า

สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชม. )
Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้ ึน
ชื่อว่าเป็ น Typical Villageมีชื่อเสี ยงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยใน
ยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อนตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก
ได้ รับการขนานนามว่าเวนิสน้ อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่ นเส้นทางไวน์ของอัลซาส และ
ยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น เฟรดเดริ ก โอกุสต์ บาร์ ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ
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กลางวัน

เมืองกอลมาร์มีชื่อเสี ยงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้าน
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยูอ่ าศัย
เหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสี สันสดใสจึงเป็ นเมืองที่คู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ยา่ น La Petite Venise และเข้าสู่ จตั ุรัสกลางเมือง

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้นได้เวลานาท่านสู่ เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus
Beaux Village de France หรื อหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส

นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ นหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิง่ นัก นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้
พบกับร้านเรื อนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ให้ทา่ นเลือกนัง่ จิ๊บไวน์หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสี ยง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ปจน
เป็ นที่พอใจ
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่เจ็ด (7) ไฮเดิลเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 130 กิ โลเมตร ใช้เวลา
1.30ชม.) ตั้งอยูใ่ นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิ ร์ ตเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงาม
ริ มฝั่งแม่น้ าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่ นเชิงเขาจากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮ

เดลเบิร์ก ซึ่ งตั้งอยู่บนเขาแบร์ กบาห์น ปราสาทแห่ งนี้ ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์
สถาปั ตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่ มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระ
เจ้ารู เพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสี ยหายในปี 1622 ซึ่ งอยู่ในช่ วงสงคราม30ปี และมาถูกเผา
ทาลายถึง 2ครึ่ งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การ
ยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก นาท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัว
ปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม นาท่านชมเก็บ ถังไวน์ ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก
ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร

จากนั้นนาท่านลงสู่ ตวั เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุ คเป็ นสะพานข้าม
แม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสี ช มพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนื อตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมรู ปปั้ นลิง บนตัว
สะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรู ปปั้ นลิงนี้ จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ ง จากนั้นนาท่าน
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กลางวัน

เดินเข้าสู่ จตุรัสมาร์ คพลัทซ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์ เค่อ โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นศิลปแบบโกธิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)
หรื อเรี ยกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเก่าแก่ของ
จักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรี ย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบนั กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่ สาคัญของ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน

นาท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นเมืองโบราณ ที่ต้งั อยูภ่ ายในวงล้อมของกาแพงเมืองถือว่าเป็ น
เมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองที่ทาการค้า ไวน์
โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ต้งั
ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค นาท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรื อนหลาก
สี สัน จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสี ยงในไปทัว่ โลก บริ เวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลาน
น้ าพุและตลาดเก่า เก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้ อของฝาก และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GOLDENER HIRSCH HOTEL ROTHENBURG หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองโรเธนเบิร์ก โรงแรมมีจานวนจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอย้ายไปนอน
เมืองใกล้เคียง

วันที่ (8)

โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

18 | P a g e

นาท่านเดินทางสู่ เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเมนซึ่ งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูก

กลางวัน

องุ่น เพื่ อ ผลิ ต ไวน์ ข องเยอรมัน และเป็ นเมื อ งที่ ได้รั บ การยกย่อ งให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ก าร
ยูเนสโก นาท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเริ่ มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะ
ถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งเมืองวูร์ซเบริ์ ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 10 ซึ่ งอดี ต คื อ พระราชวังเก่ า สร้ างแบบสถาปั ตยกรรมบาโรก และได้มี การบู รณะหลายครั้ ง
เนื่องจากถูกทาลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) เมือง
ธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน ( ระยะทาง 120กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิ คที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อ
(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกทาลายหมดสิ้ นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน้ าพุแห่งความยุติธรรม ที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหาร
ใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนนซายล์
(ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NH HOTEL FRANKFURT หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เก้า (9) แฟรงก์เฟิ ร์ ต – สนามบิน
เช้ า
14.20 น.

รับประทานอาหาร
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 921

วันที่สิบ (10)
05.30 น.

สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

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

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่ าง
ละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้นแล้ว
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** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป **
** หากตา่ กว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท
ไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดิ นทาง รายละเอียดอื่ นๆเป็ นไปตาม
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่า PCR-TEST 72 ชม.ก่อนขึ้นเครื่ องออกจากประเทศไทย
ค่า PCR -TEST และโรงแรมที่พกั 1 คืน เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
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การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจองหากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการ
ชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต าม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวี
ซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เป็ น 60 วัน) ไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เป็ น 45 วัน) คืนมัดจา 100% หลังหักค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เป็ น 30-44 วัน) คืนมัดจา 50% หลังหักค่ าบริการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เป็ น 0-30 วัน) หักค่ าใช้ จ่าย100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้ จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าชดเชยความเสี ยหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่ านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื 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 / สัมภาระ
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 นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผู ้
กาหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้ อกาหนดเป็ 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 กับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด (ชั้น Economy Class 20 กก./ท่าน) หาก
ท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่านจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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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 ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่ านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ ละประเภทจะไม่ 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
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวซี ่ า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถาน
ฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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