(เยอรมัน – ฝรั่งเศส)
เส้นทางพิเศษเจาะลึกหมู่บ้านสวย UNSEEN เดินทางไม่ไกล

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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หนึ่งในเส้นทางสาหรั บท่านที่ชอบหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ สถานที่เที่ยวแปลกใหม่
น้อยคนจะได้ไปสั มผัส และท่านที่ชื่นชอบไวน์ รั บรองว่าท่านจะตกหลุมรั กเมืองเหล่านี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชมปราสาท Eltz Castle เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี
ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber หมู่บ้านทีไ่ ด้ขนึ้ ชื่ อว่าสวยที่สุดของเยอรมัน
ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น้า Mosel สุ ดสวยเป็ นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน
ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim / Beilstein ลุ่มแม่ น้าไรน์ เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน
ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยที่สุดในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศส
ชมหมู่บ้าน Idstien / Gengenbach / Essingen / Besigheim / Bad Wimpfen/ Schwabisch hall เมือง
เส้ นทางไวน์ และบ้านเรื อนทรงไม้ German Timber-Frame Road
ชมหมู่บ้าน Dinkelsbühl หมู่บ้านสีลูกกวาดของเยอรมัน
ชมเมือง Wurzburg หนึ่งในเมืองสวยต้นทางของเส้ นทางสาย Romantic Road
ชมเมือง Freiburg / Titisee เมืองแห่ งต้นทางป่ าดาแห่ งเยอรมัน
ชมเมือง Trier อดีตเมืองแห่ งอาณาจักรโรมัน และได้ขนึ้ ชื่ อว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน
ชมเมือง Wurzburg หนึ่งในเมืองสวยต้นทางของเส้ นทางสาย Romantic Road
ชมเมือง Heidelberg และปราสาท Heidelberg Castle ขึน้ ชื่ อว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สุดในโลก
ชมเมืองสวย Koblenz เมืองแห่ งแม่น้า 2 สาย

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ : ขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย /ไวน์ทอ้ งถิ่น /เบียร์ทอ้ งถิ่น
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่ าพนักงานยกกระเป๋า/แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

เดินทางวันที่

19 - 29 ตุลาคม 2565
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)
21.00 น.
23.45 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 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) – อิดสไตน์ - รูเดสไฮม์ -นัง่ กระเช้ า - บาคาราค
โคเบลนซ์

เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอิดสไตน์ (IDSTIEN) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที ) ตั้งอยูใ่ จกลางประเทศเยอรมนี ตรงบริ เวณเชิงเขา “เทานุส” ที่มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร เป็ นที่ต้งั ของ ปราสาทอิดสไตน์ (Burg Idstein) เป็ นปราสาทบนเนินเขาที่พานัก
ของแนสซอ-อิดสไตน์ สถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองส์ โดยหอคอยแม่มดของปราสาทเป็ นหนึ่ง
ในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและเป็ นสถานที่สาคัญในท้องถิ่น โดยปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้น
ประมาณ ค.ศ.1170 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17สมัยเจ้าชายจอร์จ ออกัสตัส ซามูเอลแห่งแนสซอ-อิดส
ไตน์ การตกแต่งภายในแบบบาโรกเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1714 โดดเด่นและสวยงามของบ้าน
สไตล์ Fachwerkstraße หรื อเรี ยกว่าเยอรมันไม้กรอบ (German Timber-Frame Road) ถือเป็ น
เส้นทางหมู่บา้ น Fachwerkstraße Road นาท่านชมย่านจัตุรัสเมือง อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am Rhein) (ระยะทางประมาณ
63 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ) (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เป็ นเมืองเก่า
เล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของแม่น้ าไรน์ ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่
องุ่นนับพันไร่ จึงเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตไวน์ช้ นั ดี มีปราสาทเก่าแก่อยูห่ ลายแห่ง บางแห่ง
อายุนบั พันปี นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีบา้ นเรื อนที่เก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงาม นาท่านเดินเล่น
ถนนที่ดงั ที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ผ่าน
ชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลือ่ งชื่อในหมู่คอไวน์ เพราะเป็ นแหล่ง
รวบรวมประวัติความเป็ นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรู เดสไฮม์ จากนั้นนาท่านชมอาคารไม้ ที่มี
ลวดลายสวยงาม และเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองทีส่ ร้าง ขึ้นตั้งแต่สมันศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่า
Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรี ย์ (EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอัน
เคยเป็ นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่าน
เดินเล่นเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้า Seilbahn-Ruedesheim Cable car ขึ้นสู่จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะได้ชม
วิว ของแม่น้ าไรน์ ที่รายล้อมไปด้วยไร่องุ่นและปราสาท ให้ท่านชื่ นชมทัศนียภาพของตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน
เยอรมัน) เมืองเล็กๆริ มฝั่งแม่น้ าไรน์ที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่งที่
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ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ าไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) เมืองบา
คาราคนี้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยคุ กลาง คาว่า Bacharach มาจากคาว่า แท่นบูชาของ Bacchus
ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็ นเมืองที่มีกาแพงล้อมรอบและมี
หอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปั จจุบนั ลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น
นาท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยงั คงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรื อน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม
เช่น โบสถ์ St.Werner , หอคอย Markt Tower หรื อปราสาท Burg Stahleck ที่อยูบ่ นเนินเขา ซึ่ ง
ปัจจุบนั เปิ ดให้บริ การเป็ น Youth hotel ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อไวน์ของเมือง
Bacharach หรื อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เป็ น
เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรื อทีร่ ู ้จกั 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
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ด้วยเมืองโคเบลนซ์ยงั เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นราย
ล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่

ค่า
ที่พัก

จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้ าสู่ ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการ
รู ปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรี ยนบ
รายทชไตน์ ที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาตั้งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อม
ปราการถูกใช้รกั ษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่ งหนึ่งของประเทศ นาท่านชม มุมแห่ งเยอรมนี (Deutsches Eck)
ชมพระบรมรู ปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทาลาย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1993
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL KOBLENZ หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมือง
ใกล้เคียง

วันที่สาม (3)
เช้ า

โคเบลนซ์ - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – Beilstein - เทียร์

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่ต้งั ของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) (ปราสาทนี้สวยมาก ท่ านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์
ที่สุดในยุโรป ( เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใช้
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เวลา 50 นาที ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้งแรกปี ค.ศ.1157
และไม่เคยถูกทาลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็ นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน เดิมปราสาทแห่ งนี้เป็ นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริ ม
เป็ นป้อมปราการ จนกลายมาเป็ นที่พานักของตระกูลเอลทส์ถงึ 33 รุ่ น โดยตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนิน
เขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น้ าโมแซล นาท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแล
ข้าวของเครื่ องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle
เปิ ดให้ เข้าชมตั้งแต่ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม ของทุกปี )

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร ใช้เวลา 50
นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุ บเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็ น 1 ใน 10
หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน ) นาท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้
เป็ นแม่น้ าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรื อนและอาคารต่างๆ ตามแนว
สันเขา

8|P a g e

จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองทีร่ ายล้อมไปด้วยไรองุ่นที่มีพ้นื ที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ าโมแซล
(Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินชมเมืองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามหรื อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง Beilstein (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เป็ น
เมืองเล็กๆริ มน้ าโมเซล บางครั้งก็รู้จกั กันในชื่อ Rothenburg ob der Tauber ขนาดจิ๋วหรื อ
Dornröschen der Mosel ("เจ้าหญิงนิทราแห่ง Moselle") ใกล้กนั ท่านจะได้พบกับปราสาท
Hohenbeilstein ปราสาทนี้เชื่อกันว่ามีอายุยอ้ นไปถึงศตวรรษที่ 12 และถูกทาลายโดยกองทหาร
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ฝรัง่ เศสในปี 1689 ขณะทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรรมสิทธิ์ของตระกูลเมทเทอร์นิช ปัจจุบนั เหลือเพียงฐานราก
ของกาแพงปราสาทเท่านั้น จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรื อเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ ที่สุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็ น
โรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย

11 | P a g e

ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมมีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

วันทีส่ ี่ (4) เทียร์ - สตราสบูร์ก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
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

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
2.45) เป็ นเมืองแห่ งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมือง
ที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด
เมืองขนาดกลางแห่ งนี้มียา่ นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ ที่รู้จกั กันในนาม La Petite France (ปารีส
น้ อย)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเขต La Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางเมือง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้งั สี่ดา้ 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
หนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างทีง่ ดงามหลายส่วนรวมถึงรู ป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

วันทีห่ ้ า (5)
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมมีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชม. )
Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้ นึ
ชื่อว่าเป็ น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยใน
ยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อนตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ถกู จัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้ อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่ นเส้นทางไวน์ของอัลซาส และ
ยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น เฟรดเดริ ก โอกุสต์ บาร์ ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ

กลางวัน

เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้าน
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยูอ่ าศัย
เหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสีสันสดใสจึงเป็ นเมืองที่คู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
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นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ยา่ น La Petite Venise และเข้าสู่จตั ุรัสกลางเมือง

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลานาท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส
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นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ นหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้
พบกับร้านเรื อนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเลือกนัง่ จิ๊บไวน์หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ปจน
เป็ นที่พอใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก
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ค่า
ที่พัก

วันทีห่ ก (6)
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

สตราสบูร์ก - เจนเก้นบาค – ไฟรบวร์ ก - ทิทิเซ่
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนเก้นบาค (Gengenbach) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาประมาณ 38 นาที)
ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเยอรมนีใกล้ป่าดา เป็ นเมืองที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของเมืองเยอรมัน
แบบดั้งเดิมจึงได้รับเลือกให้เป็ นฉากหลังในภาพยนตร์เช่น 'Charlie and the Chocolate Factory'
เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้คือ อัญมณียุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีถนนสายหลักสามสาย
Hauptstrase, Adlergrasse และ Victor Kretz Strase ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ เริ่ มต้นจากถนนทั้งสาม
แห่งนี้ซ่ึงสามารถเดินทางได้ดว้ ยการเดินเท้าหรื อขีจ่ กั รยานเท่านั้นซึ่งจะทาให้มีความสงบมากขึ้น
ครั้งหนึ่งเคยเป็ นเมืองอิมพีเรี ยลเสรี ในอดีตซึ่งหมายความว่ามีอิสระทางการค้าในการจัดเก็บภาษี
ปัจจุบนั เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่ดว้ ยเสน่ห์ที่ทาให้มีผมู ้ าเยือนมากมาย จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมือง
ตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไฟรบวร์ ก อิมไบรส์ เกา หรื อ ไฟรบูร์ก อิม ไบรส์เกา (Freiburg im
Breisgau) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
ทางด้านการท่องเทีย่ วมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี (German) โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้นในปี
1120 และเป็ นหนึ่งในเมืองแห่งตลาดเสรี ที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของ
ประเทศ เมืองไฟรบวร์ก เป็ นเมืองขนาดกลางที่ต้งั อยูใ่ จกลางของศูนย์กลางการทาไวน์ โดยตัว
เมืองนั้นตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ อยูร่ ะหว่างแม่น้ าไดรซัม (Dreisam River) ที่เชิง
เขาด้านตะวันตกสุดของแบล็กฟอเรสต์ หรื อ ป่ าดา ( Black Forest) โดยภายในเมืองยังเป็ นที่ต้งั ของ
มหาวิหารยุคกลางและมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบนั เมืองไฟรบวร์ก กลายเป็ นเมืองเก่าที่
มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม และยังเป็ นเมืองที่มีแดดและอบอุ่นที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชมโบสถ์ Freiburg Muenster เป็ นโบสถ์ใหญ่ประจาเมืองที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 313 ปี
และมีความสูงถึง 116 เมตร โบสถ์น้ ีรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้งที่ตวั เมืองถูกทาลายลงถึง 90% จากนั้นนาท่านเดินเล่น
ถนนที่สวยสุดของเมืองทีเ่ รี ยกว่า Konviktstrasse เป็ นบริ เวณที่มีร้านค้ามากมาย มีไม้เลื้อยขึ้นตาม
บ้าน ทาให้ถนนเส้นนี้น่ารักยิ่งขึ้นไปอีก ละถือเป็ นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้คือ รางน้ าเล็กๆ ที่ต้งั อยู่
ริ มถนนเกือบทุกเส้นในเมือง สร้างขึ้นในสมัยยุคกลางเป็ นที่ระบายของเสีย ดับไฟ และใช้ป้องกัน
ไม่ให้ไฟลามตอนเกิดไฟไหม้ และให้สัตว์ได้ดื่มกิน ปัจจุบนั กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็ น
ที่นงั่ เล่นของเด็กๆในฤดูร้อน
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ท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เขตป่ าดา
ตอนใต้(SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆทีอ่ ยูท่ ่ามกลางป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และ
ทะเลสาบสุดสวย นาท่านชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE
LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่ าดามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่าน
บริ เวณนี้ ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่ าดานัน่ คือ ยอดเขา FELDBERG ซึ่งความสูงถึง
1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อม
ทะเลสาบแห่งนี้ซ่ึงถือเป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีปยุโรปอีกด้วย นาท่านชม
ทิวทัศน์ความงดงามของป่ าดา และทะเลสาบ มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวนั ลืม
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ให้ท่านได้เลือกซื้อหรื อชม นาฬิกากุ๊กกู เป็ นของฝากหรื อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MARITIM HOTELTITISEE HOFGUT STERNEN HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมมีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

วันทีเ่ จ็ด (7) ทิทิเซ่ - เอสลิงเก้น - ชตุตการ์ ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอสลิงเก้น อัม เน็คคาร์ (Essingen an Neckar) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม.) เมืองริ มฝั่งแม่น้ าเน็คคาร์ เมืองแห่งนี้มีการพัฒนามาตั้งแต่ยคุ โบราณ โดยเคยเป็ น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ทาให้ขนาดเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่ โดยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น สิ่งทอ อาหาร เหล็ก เอสลิงเก้น ได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุ
สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ในเขตเมืองเก่านั้นได้รับการป้องกันเป็ นอย่างดี นาท่านชม St.Agnes
Bridge สะพานข้ามคลองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1893 โดยถือว่าจุกนี้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้
ชม Church of St.Dionys โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นตาม
อัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ชตุตการ์ ต (Stuttgart) (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) คือเมือง
หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Baden-Württemberg ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า Neckar เป็ นต้นกาเนิดของ
รถยนต์ในยุคแรก ๆ มีบริ ษทั รถยนต์ที่มีชื่อเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ ,พอร์เช่ ,มายบัค รวมถึงรถ
ต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน เช่นกัน นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ปอร์ เช่ (Porsche Museum) คือ
สถานที่บอกเล่าเรื่ องราวประวัตคิ วามเป็ นมาตั้งแต่รถยนต์ปอร์เช่คนั แรกที่สร้างจนถึงรถรุ่ น
ปัจจุบนั โดยมีรถปอร์เช่กว่า 80 คันและมีเพียงรุ่ นละ 1 คันในโลกเท่านั้นที่จดั แสดงอยูใ่ น
พิพิธภัณฑ์ อาทิ รถที่เป็ นตานานสร้างชื่ออย่างรุ่ น 356, รุ่ น 550, รุ่ น 911, รุ่ น 917 รวมถึง
นิทรรศการความสาเร็จตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 ของ เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (Ferdinand Porsche) ผู ้
ก่อตั้งปอร์เช่ ไม่ว่าจะเป็ นการคิดค้นหรื อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงจิตวิญญาณและความรัก
เพื่อจะมาสรรสร้างให้รถยนต์ปอร์เช่อย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงรูปลักษณ์และดีไซน์ที่สะกดทุกสายตา
ให้จอ้ งมอง ล้วนแล้วแต่ได้รบั การพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและตอบสนอง
การใช้งานมากขึ้นด้วยเช่นกัน จึงทาให้ปอร์เช่เป็ นรถที่สามารถครองใจผูค้ นทัว่ โลกมาอย่าง
ยาวนาน พิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands
ซึ่งเป็ น 3 ส่วนหลักของนิทรรศการ ซึ่ งจัดแสดงแนวคิด จินตนาการ การออกแบบเครื่ องยนต์
ดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบของรถยนต์ปอร์เช่จากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยผูเ้ ข้าชมสามารถเลือกได้ท้งั การ
เริ่ มต้นด้วยการชมประวัติศาสตร์ของปอร์เช่ และเพลิดเพลินไปในพื้นที่หลักของพิพิธภัณฑ์นนั่ คือ
รถยนต์ปอร์เช่หลากหลายรุ่ น ส่วนสาคัญที่ขาดไม่ได้เลยนัน่ คือโลกของมอเตอร์สปอร์ต ที่สร้าง
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ความตื่นตาตื่นใจในความก้าวหน้าของนวัตกรรม เพราะรถยนต์ปอร์เช่ทุกคันมีรากฐานมาจาก
วงการมอเตอร์ สปอร์ต นอกจากนี้ยงั มีในส่วนของ Workshop ที่เปิ ดใช้งานในการรักษาและดูแลรถ
คลาสสิก และเอาใจคนที่ชอบของที่ระลึกด้วย The Shop ซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของ
ปอร์เช่ ไม่ว่าคุณกาลังมองหาของที่ระลึกขนาดเล็กหรื อ ของสะสม โดยที่นี่มีของสะสมทุกชนิด
ของปอร์เช่ให้คุณได้เลือกสรร เช่น ปฏิทิน, แผ่นดีวีดี, โมเดลรถ, เสื้อยืด, กระเป๋ า และอีกมากมาย

นาท่านชม จตุรัสลอสส์ พลาทซ์ (Schlossplatz) เป็ นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในสตุทท์การ์ท ปัจจุบนั จัตุรัส
กลางแห่งนี้มีอาคารประวัติศาสตร์ลอ้ มรอบ มีอนุสาวรี ยก์ ระจายอยูท่ วั่ ไป มีการออกแบบที่
สมมาตร โดยมีสนามหญ้าหลายแห่งตัดกับทางเดินกว้าง ตรงกลางมีอนุสาวรี ยแ์ ห่งชัยชนะที่เป็ น
เสาสูง ซึ่งประดับด้านบนด้วยรู ปปั้นคองคอร์เดียเคลือบทอง ด้านข้างอนุสาวรี ยม์ ีน้ าพุประดับทั้ง
สองข้าง ซึ่งน้ าพุน้ ีเป็ นจุดไฮไลท์ของจัตุรัสแห่งนี้ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยียมชมเป็ น
จานวนมาก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
PARK INN BY RADISSON STUTTGART HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรื อระดับ
เทียบเท่า 4 ดาว

วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า

ชตุตการ์ ต - ชไวท์ ซิงเงน - บาด วิมเฟน - ไฮเดิลเบิร์ก

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมือง Besigheim ซึ่งได้รับการโหวตว่าเป็ นเมืองไวน์ที่สวยที่สุดของ
เยอรมนี เป็ นเมืองเก่ายุคกลาง มีถนนแคบๆให้เดินเล่นขึ้นไปยังสันเขาซึ่งถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ า
สามด้าน นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งถูกสร้างเมื่อปี 1459 นัน่ คือมีอายุประมาณหกร้อยปี
อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
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อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองบาด วิมเฟน (Bad Wimpfen) ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเนค
คาร์ ( River Neckar) ปัจจุบนั เมืองบาด วิมเฟนได้กลายเป็ นศูนย์รวมของสถาบันสปาต่างๆ รวมไป
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ถึงเหล่าอาคารบ้านเรื อนที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็ น อาคารศาลาว่า
การเมือง โบสถ์ หอคอย โรงแรม พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรื อนที่สร้างในแบบ
โบราณ ซึ่งปัจจุบนั ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15
นาที)ตั้งอยูใ่ นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริ ม
ฝั่งแม่น้ าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่ นเชิงเขา
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จากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยูบ่ นเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนาน
ถึง 400 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่ มก่อสร้างจากยุค
โกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่
ในช่วงสงคราม30ปี และมาถูกเผาทาลายถึง 2ครึ่ งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรัง่ เศส จึง
เหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดใน
โลก นาท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม
นาท่านชมเก็บ ถังไวน์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร
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จากนั้นนาท่านลงสู่ตวั เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุ คเป็ นสะพานข้าม
แม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสี ชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมรู ปปั้ นลิง บนตัว
สะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรู ปปั้ นลิงนี้จะได้ก ลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ ง จากนั้นนาท่าน
เดินเข้าสู่ จตุรัสมาร์คพลัทซ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์ เค่อ โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นศิลปแบบโกธิค

30 | P a g e

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HEIDELBERG MARRIOTT HOTELหรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีเ่ ก้า (9) ไฮเดิลเบิร์ก - ชเวบิชฮาล – ดิงเกลส์ บูล - โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่เมืองชเวบิชฮาล (Schwabisch hall) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1
ชม. 20 นาที) เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเยอรมัน โดยเมืองนี้ต้งั อยูท่ ี่ราบระหว่างหุบเขา โดยชื่อ
เมืองที่มีคาว่า Hall ต่อท้ายนั้น มีที่มาจากวิธีการผลิตเกลือทีอ่ ยูใ่ ต้ดินด้วยการใข้ความร้อนซึ่งเป็ นที่
แพร่ หลายอย่างมากในช่วงยุคกลาง (คาว่า Hall ในภาษาเยอรมันแถบตะวันตกมีความหมายว่าการ
ทาบางอย่างให้แห้งโดยใช้ความร้อน) นาท่านชมบ้านเรื อนยุคกลางศิลปะแบบ Half-Timbered
ที่ต้งั เรี ยงกันตามแนวแม่น้ า Kocher ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้
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อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิงเกลส์ บูล ( Dinkelsbühl ) (ระยะทาง 68
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่เก่าแก่แห่งแคว้นบาวาเรี ย (Bavaria) ของ
ประเทศเยอรมนี (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บา้ นที่สวยที่สุดในเยอรมัน ) ส่วนใหญ่มกั ถูกล้อมรอบด้วย
กาแพงและอาคารเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ด้วยสีสันและศิลปะในการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรื อน จึงส่งผลให้ดิงเกลส์บูลเป็ นเมืองที่น่ามาเยือนมากที่สุด
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จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George’s Cathedral) โบสถ์คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ทีถ่ ูก
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 โดยตัวโบสถ์น้นั ออกแบบโดย Nikolaus Esele ซึ่งถือว่าเป็ น
โบสถ์ในแบบสไตล์โกธิคที่สวยงามอีกแห่งของเมือง ชมภาพเขียนรู ปพระเยซูถกู ตรึ งไม้กางเขน
ฝี มือ มิคาเอล โวลเกอมุท (Michael Wolgemut) ที่อยูเ่ หนือแท่นบูชาที่สร้างในปี ค.ศ.1892 นาท่าน
ชมย่าน ไวน์มาร์ค (Weinmarkt) หรื อไวน์ มาร์เก็ต (Wine Market) ซึ่งเป็ นตึกเก่าเรี ยงตัวกันอยู่ 5
หลัง มีสีสันตัดกันตั้งแต่สีส้ม สีเขียว สีแดง สีเหลือง ซึ่งการทาสีบา้ นในเมืองนี้เน้นการทาสี เดียว
(single color) และเขียนชื่อธุรกิจไว้หน้าบ้านด้วยตัวหนังสือแบบลายมือ (calligraphy letter) ในสี
เอิร์ธโทน (earth tone) นอกจากตามหน้าต่างจะมีการประดับด้วยกระถางไม้ดอกสี สดใสแข่งขันชู
ช่อออกดอกบานสะพรัง่ แล้ว อีกเอกลักษณ์สาคัญของอาคารเก่าก็คอื หลังคาสีแดงสดทีเ่ หมือนกัน
ไปหมดทั้งเมือง ในส่วนของจุดเด่นของอาคารแถบนี้คงเป็ นที่หน้าจัว่ แบบขั้นบันได โดยตึกสีส้มที่
อยูต่ รงหัวมุมจะมีลกั ษณะพิเศษเพิ่มนอกจากหน้าจัว่ แล้วยังมีโดมเล็กๆ อยูด่ า้ นบนอีก ปัจจุบนั เป็ น
โรงแรมที่ชื่อว่า อัลเดอร์เมน อินน์ (Aldermen’s Inn) ว่ากันว่าที่นี่เคยเป็ นที่ประทับของบุคคล
สาคัญๆ เช่น จักพรรดิ์คาร์ลที่ 5 (Emperor Karl V) เมื่อปี ค.ศ.1546 และกษัตริ ยก์ ุสตาฟ อดอล์ฟ
แห่งสวีเดน เมื่อปี ค.ศ.1632 จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร จากนั้นนาท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก
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ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรื อเรี ยกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก
(ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรี ย
(Bavaria) ซึ่งปัจจุบนั กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่ สาคัญของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เพราะ
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน

นาท่านเดิ นชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นเมืองโบราณ ทีต่ ้งั อยูภ่ ายในวงล้อมของกาแพงเมืองถือว่าเป็ น
เมืองที่คอ่ นข้างมีประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองทีท่ าการค้า ไวน์
โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ต้งั
ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค นาท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรื อนหลาก
สีสัน จัตุรัส Plönlein จัตรุ ัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทัว่ โลก บริ เวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลาน
น้ าพุและตลาดเก่า เก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝาก และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ALTES BRAUHAUS HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมือง
ใกล้เคียง

วันทีส่ ิ บ (10)
เช้ า

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

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
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นาท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูก

กลางวัน

องุ่นเพื่ อ ผลิตไวน์ ของเยอรมัน และเป็ นเมือ งที่ ได้รั บ การยกย่อ งให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การ
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 ง อดี ตคื อ พระราชวัง เก่า สร้างแบบสถาปั ต ยกรรมบาโรก และได้มีก ารบู ร ณะหลายครั้ง
เนื่องจากถูกทาลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิ 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
ถูกทาลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน้ าพุแห่งความยุติธรรม ที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหาร
ใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนนซายล์
(ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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20.40 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันทีส่ ิ บเอ็ด (11) สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ
12.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***

37 | P a g e

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12 ปี
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า 7
ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

19 - 29 ตุลาคม 2565

155,900

155,900

150,900

เด็กต่ากว่า 7 ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

145,900

35,000

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเทีย่ ว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทง้ั หมดอย่ าง
ละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง และเพือ่ ความถูกต้ อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุทบี่ ริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่านที่พักห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
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7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท
ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรื อ โรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจ ฉัยว่าเป็ นก่อ นเดิ นทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตาม
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจองหากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการ
จอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการ
ชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต าม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็ น 60 วัน) ไม่ เก็บค่าใช้ จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็ น 45 วัน) คืนมัดจา 100% หลังหักค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็ น 30-44 วัน) คืนมัดจา 50% หลังหักค่ าบริการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็ น 0-30 วัน) หักค่าใช้ จ่าย100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่ าใช้ จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
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หรื อได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่านจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่ วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้งั 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 นแบบหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผู ้
กาหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
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5. การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษทั ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทนี่ งั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษทั ไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด (ชั้น Economy Class 20 กก./ท่าน) หาก
ท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่านจะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนั้นเอง
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พัก
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีทบี่ ริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมทีท่ างบริ ษทั การันตรีว่าได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยู่ในเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คนื เงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถาน
ฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

41 | P a g e

2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่
ท่านพานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้ว กรุณาแจ้งบริษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************
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