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 (เยอรมัน – ฝรั่งเศส) 
เส้นทางพเิศษเจาะลึกหมู่บ้านสวย UNSEEN เดินทางไม่ไกล 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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หนึ่งในเส้นทางส าหรับท่านที่ชอบหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ สถานที่เที่ยวแปลกใหม่  
น้อยคนจะได้ไปสัมผสั และท่านที่ช่ืนชอบไวน์  รับรองว่าท่านจะตกหลุมรักเมอืงเหล่านี้ 

• ชมปราสาท Eltz Castle  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี  

• ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber  หมู่บ้านทีไ่ด้ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดของเยอรมัน  

• ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น ้า Mosel สุดสวยเป็นหน่ึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน  

• ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim / Beilstein ลุ่มแม่น ้าไรน์เป็นหน่ึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน   

• ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยที่สุดในแคว้นอัลซาสของฝร่ังเศส  

• ชมหมู่บ้าน Idstien / Gengenbach / Essingen / Besigheim / Bad Wimpfen/ Schwabisch hall เมือง    
            เส้นทางไวน์และบ้านเรือนทรงไม้  German Timber-Frame Road 

• ชมหมู่บ้าน Dinkelsbühl หมู่บ้านสีลูกกวาดของเยอรมัน  

• ชมเมือง Wurzburg หน่ึงในเมืองสวยต้นทางของเส้นทางสาย Romantic Road 

• ชมเมือง Freiburg / Titisee เมืองแห่งต้นทางป่าด าแห่งเยอรมัน  

• ชมเมือง Trier  อดีตเมืองแห่งอาณาจักรโรมัน และได้ขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน  

• ชมเมือง Wurzburg หน่ึงในเมืองสวยต้นทางของเส้นทางสาย Romantic Road 

• ชมเมือง Heidelberg และปราสาท Heidelberg Castle ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สุดในโลก 

• ชมเมืองสวย Koblenz  เมืองแห่งแม่น ้า 2 สาย  
 

 พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว    

        

 เมนูพิเศษ :  ขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย /ไวนท์อ้งถิ่น /เบียรท์อ้งถิ่น 

 รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า/แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 

                                                              เดนิทางวนัที่  

19   -  29 ตุลาคม 2565 
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รายละเอียดการเดนิทาง 
         วันแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั
อ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG 920 

วันที่สอง (2) แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – อิดสไตน์ - รูเดสไฮม์ -น่ังกระเช้า - บาคาราค 
       โคเบลนซ์ 
06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรบั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอิดสไตน์ (IDSTIEN) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที ) ตั้งอยูใ่จกลางประเทศเยอรมนี ตรงบริเวณเชิงเขา “เทานุส” ที่มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร เป็นที่ตั้งของ ปราสาทอิดสไตน์ (Burg Idstein) เป็นปราสาทบนเนินเขาที่พ  านกั
ของแนสซอ-อิดสไตน์ สถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนสซองส์ โดยหอคอยแม่มดของปราสาทเป็นหน่ึง
ในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและเป็นสถานที่ส าคญัในทอ้งถิ่น โดยปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้น
ประมาณ ค.ศ.1170 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 17สมยัเจา้ชายจอร์จ ออกสัตสั ซามูเอลแห่งแนสซอ-อิดส
ไตน์ การตกแต่งภายในแบบบาโรกเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1714 โดดเด่นและสวยงามของบา้น
สไตล ์Fachwerkstraße หรือเรียกว่าเยอรมนัไมก้รอบ (German Timber-Frame Road) ถือเป็น
เส้นทางหมู่บา้น Fachwerkstraße Road น าท่านชมย่านจตัุรัสเมือง อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง รูเดสไฮม์ อัม ไรน์  (Rudesheim am Rhein) (ระยะทางประมาณ 
63 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เป็นเมืองเก่า
เล็กๆ ที่มีประวติัเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้าไรน์ ทิวทศัน์เต็มไปดว้ยไร่
องุ่นนบัพนัไร่จึงเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยูห่ลายแห่ง บางแห่ง
อายนุบัพนัปี นอกจากน้ียงัเป็นเมืองที่มีบา้นเรือนที่เก่าแกแ่ละธรรมชาติที่สวยงาม  น าท่านเดินเล่น
ถนนที่ดงัที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก ผ่าน
ชมพิพิธภณัฑไ์วน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อนัเลือ่งช่ือในหมู่คอไวน์ เพราะเป็นแหลง่
รวบรวมประวตัิความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม ์จากนั้นน าท่านชมอาคารไม ้ที่มี
ลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ของเมืองทีส่ร้าง ขึ้นตั้งแต่สมนัศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า 
Klun- khardshof ถ่ายภาพกบัหอพญาอินทรีย ์(EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอนั
เคยเป็นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมนัมาพกัอาศยัช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งน้ี อิสระให้ท่าน
เดินเล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ Seilbahn-Ruedesheim Cable car ขึ้นสู่จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะไดช้ม
วิว ของแม่น ้าไรน์ ที่รายลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นและปราสาท ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพของตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน
เยอรมัน) เมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ที่ไดข้ึ้นช่ือว่าสวยที่สุดและยงัไดร้ับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่
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ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์และยงัไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบา
คาราคน้ีเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยคุกลาง ค าว่า Bacharach  มาจากค าว่า แท่นบูชาของ Bacchus 
ก็คือ เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่นของชาวโรมนั เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองที่มีก าแพงลอ้มรอบและมี
หอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยดว้ยกนั ซ่ึงปัจจุบนัลงเหลอืเพียง 5 หอเท่านั้น  
น าท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยงัคงมีโบสถ ์ปราสาท บา้นเรือน สมยัยคุกลางหลงเหลอืให้ชม 
เช่น โบสถ ์St.Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยูบ่นเนินเขา ซ่ึง
ปัจจุบนัเปิดให้บริการเป็น Youth hotel  ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือไวน์ของเมือง 
Bacharach หรือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เป็น
เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือทีรู่้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง 
มีช่ือเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้น
ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าซ่ึงเป็นที่บรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้า
ไรน์ (Rhine River) ซ่ึงตอ่มาในปี 1992 เมืองโคเบลนซไ์ดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีก
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ดว้ยเมืองโคเบลนซ์ยงัเป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นราย
ลอ้มไปดว้ยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถงึอาคารที่มีความเก่าแก่  

 
 จากนั้นน าท่านน่ังกระเช้าสู่ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการ
รูปสามเหลี่ยมที่มีผนงัหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษที่ 19 ป้อมเอยีเรียนบ
รายทชไตน์ ที่ตั้งอยูบ่นภูเขาตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อม
ปราการถูกใชร้กัษาพื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนัถอืว่าเป็นอกีหน่ึงป้อมปราการที่มี
คุณค่าทางประวตัิศาสตร์มากแห่งหน่ึงของประเทศ  น าท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) 
ชมพระบรมรูปทรงมา้สง่างามของจกัรพรรดิวิลเฮลม์ที่ 1 ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลาย
ในช่วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 แลว้สร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1993 

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจ  ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คยีง 

วันที่สาม (3) โคเบลนซ์ - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – Beilstein - เทยีร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที)  (ปราสาทน้ีสวยมาก ท่านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์
ที่สุดในยุโรป ( เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใช้
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เวลา 50 นาที ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยคุกลาง มีอายเุกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้ งแรกปี ค.ศ.1157 
และไม่เคยถกูท าลายจากภยัของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศเยอรมนั เดิมปราสาทแห่งน้ีเป็นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริม
เป็นป้อมปราการ จนกลายมาเป็นที่พ  านกัของตระกลูเอลทส์ถงึ 33 รุ่น โดยตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนิน
เขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น ้าโมแซล  น าท่านเขา้ชมภายในปราสาทซ่ึงมีการตกแตง่และเกบ็รักษาดูแล
ขา้วของเคร่ืองใช ้อาวุธสมยัยคุกลางไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ที่สุด  (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle 
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม ของทุกปี)   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 
นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหน่ึงในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 10 
หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน ) น าท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ี
เป็นแม่น ้าและเทือกเขานอ้ยใหญส่ลบัสับเปลี่ยนกนั การปลูกบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนว
สันเขา   
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จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายเุกือบ 1,000ปี เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองทีร่ายลอ้มไปดว้ยไรองุ่นที่มีพื้นที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น ้าโมแซล  
(Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองให้ท่านสมัผสับรรยากาศอนัสวยงามหรือเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลกึตาม
อธัยาศยั    

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Beilstein (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) เป็น

เมืองเล็กๆริมน ้าโมเซล บางครั้ งก็รู้จกักนัในช่ือ Rothenburg ob der Tauber ขนาดจิ๋วหรือ 
Dornröschen der Mosel ("เจา้หญิงนิทราแห่ง Moselle") ใกลก้นัท่านจะไดพ้บกบัปราสาท 
Hohenbeilstein ปราสาทน้ีเช่ือกนัว่ามีอายยุอ้นไปถึงศตวรรษที่ 12 และถกูท าลายโดยกองทหาร
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ฝรั่งเศสในปี 1689 ขณะทีอ่ยูภ่ายใตก้รรมสิทธ์ิของตระกูลเมทเทอร์นิช ปัจจุบนั เหลือเพียงฐานราก
ของก าแพงปราสาทเท่านั้น จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองที่มีช่ือเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมนั และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีกอ่นคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษที่3 ยงัไดร้ับการสถาปนาเป็น
โรมที่สองอีกดว้ย และยงัไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พัก              MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คยีง 

วันทีส่ี่ (4) เทียร์ - สตราสบร์ูก 
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านถ่ายรูปกบัประตูโรมนั พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็น
ประตูโรมนัม่ีเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปดา้นอกกบั มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ส าคญัที่สุด และมีความเก่าที่สุด
แห่งหน่ึงในเยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถอืเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์
อีกดว้ย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 
2.45) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมือง
ที่มีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด 
เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวตัิศาสตร์ที่รู้จกักนัในนาม La Petite France (ปารีส
น้อย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนที่ตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่น ้า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นที่ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลองเช่ือมต่อ
กนัไปมากมาย บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของเมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้น
ไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสที่สวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des 
Moulins  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดร้ับการยกยอ่งให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่ง
หน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการกอ่สร้างทีง่ดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลอืกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้ 
ที่พัก              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คยีง 

วันทีห้่า (5)  สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์  - กอลมาร์ - ริคเวีย -  สตราสบูร์ก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. )  
Les Plus Beaux Village de France เป็นหน่ึงในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝร่ังเศส  และไดข้ึ้น
ช่ือว่าเป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบก่ึงไม่กึงปูนแบบสมยัใน
ยคุกลางกว่า 70 หลงั พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถกูจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก 
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และ
ยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพเีสรีภาพ  

 
เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองให้คงเป็นเมืองที่มีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้น
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ที่อยูอ่าศยั
เหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยากาศที่สวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮนันีมูนที่น่ี   

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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น าท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง  

 
จากนั้นอิสระให้ทกุท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลอืกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
เมืองที่ติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus 
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝร่ังเศส   
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น าท่านเดินชมบา้นเรือนที่อยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นที่ไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนกั น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้
พบกบัร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเลือกนัง่จิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ที่มีช่ือเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจน
เป็นที่พอใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก  
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วันทีห่ก (6)   สตราสบูร์ก - เจนเก้นบาค – ไฟรบวร์ก - ททิิเซ่ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนเก้นบาค (Gengenbach) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาประมาณ 38 นาที) 
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเยอรมนีใกลป่้าด า เป็นเมืองที่มีความสวยงามตามแบบฉบบัของเมืองเยอรมนั
แบบดั้งเดิมจึงไดร้ับเลือกให้เป็นฉากหลงัในภาพยนตร์เช่น 'Charlie and the Chocolate Factory' 
เมืองเล็ก ๆ แห่งน้ีคือ อัญมณียุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีถนนสายหลกัสามสาย 
Hauptstrase, Adlergrasse และ Victor Kretz Strase ตรอกซอกซอยเลก็ ๆ เร่ิมตน้จากถนนทั้งสาม
แห่งน้ีซ่ึงสามารถเดินทางไดด้ว้ยการเดินเทา้หรือขีจ่กัรยานเท่านั้นซ่ึงจะท าให้มีความสงบมากขึ้น 
ครั้ งหน่ึงเคยเป็นเมืองอิมพีเรียลเสรีในอดีตซ่ึงหมายความว่ามีอิสระทางการคา้ในการจดัเก็บภาษี 
ปัจจุบนัเป็นเมืองเลก็ ๆ แต่ดว้ยเสน่ห์ที่ท  าให้มีผูม้าเยือนมากมาย จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมือง
ตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไฟรบวร์ก อิมไบรส์เกา หรือ ไฟรบูร์ก อิม ไบรสเ์กา (Freiburg im 
Breisgau) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) คืออีกหน่ึงเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง
ทางดา้นการท่องเทีย่วมากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี (German) โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้นในปี 
1120 และเป็นหน่ึงในเมืองแห่งตลาดเสรีที่มีช่ือเสียงและมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของ
ประเทศ  เมืองไฟรบวร์ก เป็นเมืองขนาดกลางที่ตั้งอยูใ่จกลางของศูนยก์ลางการท าไวน์ โดยตวั
เมืองนั้นตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ อยูร่ะหว่างแม่น ้าไดรซมั (Dreisam River) ที่เชิง
เขาดา้นตะวนัตกสุดของแบล็กฟอเรสต ์หรือ ป่าด า ( Black Forest) โดยภายในเมืองยงัเป็นที่ตั้งของ
มหาวิหารยคุกลางและมหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง ปัจจุบนัเมืองไฟรบวร์ก กลายเป็นเมืองเก่าที่
มีช่ือเสียงดา้นความสวยงาม และยงัเป็นเมืองที่มีแดดและอบอุ่นที่สุดในเยอรมนีอีกดว้ย  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านชมโบสถ์ Freiburg Muenster เป็นโบสถใ์หญ่ประจ าเมืองที่ใชเ้วลาสร้างนานถึง 313 ปี 
และมีความสูงถึง 116 เมตร โบสถน้ี์รอดพน้จากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรในระหว่าง
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ไดอ้ยา่งเหลอืเช่ือ ทั้งที่ตวัเมืองถูกท าลายลงถึง 90% จากนั้นน าท่านเดินเล่น
ถนนที่สวยสุดของเมืองทีเ่รียกว่า Konviktstrasse เป็นบริเวณที่มีร้านคา้มากมาย มีไมเ้ลื้อยขึ้นตาม
บา้น ท าให้ถนนเส้นน้ีน่ารักยิ่งขึ้นไปอีก ละถือเป็นไฮไลทข์องเมืองแห่งน้ีคือ รางน ้าเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ริมถนนเกือบทุกเส้นในเมือง สร้างขึ้นในสมยัยคุกลางเป็นที่ระบายของเสีย ดบัไฟ และใชป้้องกนั
ไม่ให้ไฟลามตอนเกิดไฟไหม ้และให้สัตวไ์ดด่ื้มกิน ปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและเป็น
ที่นัง่เล่นของเด็กๆในฤดรู้อน 
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ท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เขตป่าด า
ตอนใต(้SOUTH BLACK FOREST) เมืองเลก็ๆทีอ่ยูท่่ามกลางป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และ
ทะเลสาบสุดสวย น าท่านชมทะเลสาบที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE 
LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ผ่าน
บริเวณน้ี ท่านจะไดพ้บกบัยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าด านัน่คือ ยอดเขา FELDBERG ซ่ึงความสูงถึง 
1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบททิิเซ่ ท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมลอ้ม
ทะเลสาบแห่งน้ีซ่ึงถอืเป็นหน่ึงในทะเลสาบที่สวยตดิอนัดบัในทวีปยโุรปอกีดว้ย น าท่านชม
ทิวทศัน์ความงดงามของป่าด า และทะเลสาบ มนตเ์สน่ห์ที่ท่านจะตอ้งหลงใหลไม่มีวนัลืม 
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 ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกตามอธัยาศยั 
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 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  MARITIM  HOTELTITISEE HOFGUT STERNEN  HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คียง 

วันทีเ่จ็ด (7)  ทิทิเซ่ - เอสลิงเก้น - ชตุตการ์ต  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเอสลิงเก้น อัม เน็คคาร์ (Essingen an Neckar) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชม.) เมืองริมฝ่ังแม่น ้ าเน็คคาร์ เมืองแห่งน้ีมีการพฒันามาตั้งแต่ยคุโบราณ โดยเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโรมนั ท าให้ขนาดเมืองน้ีค่อนขา้งใหญ่ โดยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น ส่ิงทอ อาหาร เหล็ก เอสลิงเกน้ ไดร้ับความเสียหายบางส่วนจากเหตุ
สงครามโลกครั้ งที่ 2 แต่ในเขตเมืองเก่านั้นไดร้ับการป้องกนัเป็นอยา่งดี น าท่านชม St.Agnes 
Bridge สะพานขา้มคลองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1893 โดยถือว่าจุกน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี 
ชม Church of St.Dionys โบสถท์ี่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ ชตุตการ์ต (Stuttgart) (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) คือเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Baden-Württemberg ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า Neckar เป็นตน้ก าเนิดของ
รถยนตใ์นยคุแรก ๆ มีบริษทัรถยนตท์ี่มีช่ือเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ ์,พอร์เช่ ,มายบคั รวมถึงรถ
ตน้แบบคนัแรกของโฟลค์สวาเกน เช่นกนั น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ปอร์เช่ (Porsche Museum) คือ
สถานที่บอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาตั้งแต่รถยนตป์อร์เช่คนัแรกที่สร้างจนถงึรถรุ่น
ปัจจุบนั โดยมีรถปอร์เช่กว่า 80 คนัและมีเพียงรุ่นละ 1 คนัในโลกเท่านั้นที่จดัแสดงอยูใ่น
พิพิธภณัฑ ์อาทิ รถที่เป็นต านานสร้างช่ืออยา่งรุ่น 356, รุ่น 550, รุ่น 911, รุ่น 917 รวมถึง
นิทรรศการความส าเร็จตั้งแต่ตน้ศตวรรษที่ 20 ของ เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (Ferdinand Porsche) ผู ้
ก่อตั้งปอร์เช่ ไม่ว่าจะเป็นการคิดคน้หรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงจิตวิญญาณและความรัก
เพื่อจะมาสรรสร้างให้รถยนตป์อร์เช่อยา่งไม่หยดุยั้ง รวมถึงรูปลกัษณ์และดีไซน์ที่สะกดทกุสายตา
ให้จอ้งมอง ลว้นแลว้แต่ไดร้บัการพฒันาไปพรอ้มกบัเทคโนโลยีให้มีความทนัสมยัและตอบสนอง
การใชง้านมากขึ้นดว้ยเช่นกนั จึงท าให้ปอร์เช่เป็นรถที่สามารถครองใจผูค้นทัว่โลกมาอยา่ง
ยาวนาน พิพิธภณัฑจ์ะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands 
ซ่ึงเป็น 3 ส่วนหลกัของนิทรรศการ ซ่ึงจดัแสดงแนวคิด จินตนาการ การออกแบบเคร่ืองยนต ์
ดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบของรถยนตป์อร์เช่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกไดท้ั้งการ
เร่ิมตน้ดว้ยการชมประวตัิศาสตร์ของปอร์เช่ และเพลิดเพลินไปในพื้นที่หลกัของพิพิธภณัฑน์ัน่คือ
รถยนตป์อร์เช่หลากหลายรุ่น ส่วนส าคญัที่ขาดไม่ไดเ้ลยนัน่คือโลกของมอเตอร์สปอร์ต ที่สร้าง
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ความตื่นตาตื่นใจในความกา้วหนา้ของนวตักรรม เพราะรถยนตป์อร์เช่ทุกคนัมีรากฐานมาจาก
วงการมอเตอร์สปอร์ต นอกจากน้ียงัมีในส่วนของ Workshop ที่เปิดใชง้านในการรักษาและดูแลรถ
คลาสสิก และเอาใจคนที่ชอบของที่ระลึกดว้ย The Shop ซ่ึงจ  าหน่ายผลิตภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ของ
ปอร์เช่ ไม่ว่าคุณก าลงัมองหาของที่ระลกึขนาดเล็กหรือของสะสม โดยที่น่ีมีของสะสมทุกชนิด
ของปอร์เช่ให้คุณไดเ้ลอืกสรร เช่น ปฏิทิน, แผ่นดีวีดี, โมเดลรถ, เส้ือยืด, กระเป๋า และอีกมากมาย  

 
น าท่านชม จตุรัสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) เป็นจตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในสตุททก์าร์ท ปัจจบุนัจตัุรัส
กลางแห่งน้ีมีอาคารประวติัศาสตร์ลอ้มรอบ มีอนุสาวรียก์ระจายอยูท่ัว่ไป มีการออกแบบที่
สมมาตร โดยมีสนามหญา้หลายแห่งตดักบัทางเดินกวา้ง ตรงกลางมีอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะที่เป็น
เสาสูง ซ่ึงประดบัดา้นบนดว้ยรูปป้ันคองคอร์เดียเคลอืบทอง ดา้นขา้งอนุสาวรียมี์น ้าพุประดบัทั้ง
สองขา้ง ซ่ึงน ้าพุน้ีเป็นจุดไฮไลทข์องจตุัรัสแห่งน้ีที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยียมชมเป็น
จ านวนมาก  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั   PARK INN BY RADISSON STUTTGART HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือระดบั

เทียบเท่า 4 ดาว 

วันทีแ่ปด (8)  ชตุตการ์ต - ชไวท์ซิงเงน - บาด วิมเฟน  - ไฮเดิลเบิร์ก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง Besigheim ซ่ึงไดร้ับการโหวตว่าเป็นเมืองไวน์ที่สวยที่สุดของ
เยอรมนี  เป็นเมืองเก่ายคุกลาง มีถนนแคบๆให้เดินเล่นขึ้นไปยงัสันเขาซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า
สามดา้น น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง  ซ่ึงถูกสร้างเม่ือปี 1459 นัน่คือมีอายปุระมาณหกร้อยปี 
อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187291-d1857214-Reviews-Park_Inn_by_Radisson_Stuttgart-Stuttgart_Baden_Wurttemberg.html
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อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบาด วิมเฟน  (Bad Wimpfen) ตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าเนค
คาร์ ( River Neckar) ปัจจุบนัเมืองบาด วิมเฟนไดก้ลายเป็นศูนยร์วมของสถาบนัสปาต่างๆ รวมไป
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ถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนที่มีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น อาคารศาลาว่า
การเมือง โบสถ ์หอคอย โรงแรม พิพิธภณัฑ ์รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนที่สร้างในแบบ
โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดร้ับการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 

นาที)ตั้งอยูใ่นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริม
ฝ่ังแม่น ้ าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบร์ิกตั้งอยูบ่นเชิงเขา 
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จากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนาน
ถึง 400 ปีจงึเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจงึมีหลากหลายตามยคุ โดยเร่ิมก่อสร้างจากยคุ
โกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจา้รูเพรชทท์ี่ 3 ปราสาทไดร้ับความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยู่
ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาท าลายถงึ 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝรั่งเศส จงึ
เหลือตาซากปรกัหักพงั และไดก้ารยอมรับว่าน้ีคือซากปรักหักพงัของปราสามที่สวยงามที่สุดใน
โลก น าท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบร์ิกไดอ้ยา่งสวยงาม 
น าท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  
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จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้ม
แม่น ้าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหันกลบัมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวั
สะพานที่มีความเช่ือว่าหากได้มาสัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกครั้ งหน่ึง จากนั้นน าท่าน
เดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสทเ์คียร์เค่อ โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปแบบโกธิค  
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ค ่า   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  HEIDELBERG MARRIOTT HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันทีเ่ก้า (9)  ไฮเดิลเบิร์ก - ชเวบิชฮาล – ดิงเกลส์บูล - โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองชเวบิชฮาล (Schwabisch hall) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 

ชม. 20 นาที) เมืองเล็กๆทางตอนใตข้องเยอรมนั โดยเมืองน้ีตั้งอยูท่ี่ราบระหว่างหุบเขา โดยช่ือ
เมืองที่มีค าว่า Hall ต่อทา้ยนั้น มีที่มาจากวิธีการผลิตเกลือทีอ่ยูใ่ตดิ้นดว้ยการใขค้วามร้อนซ่ึงเป็นที่
แพร่หลายอยา่งมากในช่วงยคุกลาง (ค าว่า Hall ในภาษาเยอรมนัแถบตะวนัตกมีความหมายว่าการ
ท าบางอยา่งให้แห้งโดยใชค้วามร้อน) น าท่านชมบา้นเรือนยคุกลางศิลปะแบบ Half-Timbered 
ที่ตั้งเรียงกนัตามแนวแม่น ้า Kocher ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี  

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187286-d239052-Reviews-Heidelberg_Marriott_Hotel-Heidelberg_Baden_Wurttemberg.html
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อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิงเกลส์บูล ( Dinkelsbühl ) (ระยะทาง 68 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่เกา่แก่แห่งแควน้บาวาเรีย (Bavaria) ของ
ประเทศเยอรมนี (เป็น 1 ใน 10 หมู่บา้นที่สวยที่สุดในเยอรมนั ) ส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงและอาคารเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ดว้ยสีสันและศิลปะในการก่อสร้างอาคาร
บา้นเรือน จึงส่งผลให้ดิงเกลสบ์ูลเป็นเมืองที่น่ามาเยือนมากที่สุด  
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จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (Saint George’s Cathedral) โบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ทีถู่ก
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 โดยตวัโบสถน์ั้นออกแบบโดย Nikolaus Esele ซ่ึงถือว่าเป็น
โบสถใ์นแบบสไตลโ์กธิคที่สวยงามอีกแห่งของเมือง  ชมภาพเขียนรูปพระเยซูถกูตรึงไมก้างเขน
ฝีมือ มิคาเอล โวลเกอมุท (Michael Wolgemut) ที่อยูเ่หนือแท่นบูชาที่สร้างในปี ค.ศ.1892 น าท่าน
ชมยา่น  ไวน์มาร์ค (Weinmarkt) หรือไวน์ มาร์เก็ต (Wine Market) ซ่ึงเป็นตึกเก่าเรียงตวักนัอยู ่5 
หลงั มีสีสันตดักนัตั้งแต่สีส้ม สีเขียว สีแดง สีเหลือง ซ่ึงการทาสีบา้นในเมืองน้ีเนน้การทาสีเดียว 
(single color) และเขียนช่ือธุรกิจไวห้นา้บา้นดว้ยตวัหนงัสือแบบลายมือ (calligraphy letter) ในสี
เอิร์ธโทน (earth tone) นอกจากตามหนา้ต่างจะมีการประดบัดว้ยกระถางไมด้อกสีสดใสแข่งขนัชู
ช่อออกดอกบานสะพรัง่แลว้ อกีเอกลกัษณ์ส าคญัของอาคารเก่าก็คอื หลงัคาสีแดงสดทีเ่หมือนกนั
ไปหมดทั้งเมือง ในส่วนของจุดเด่นของอาคารแถบน้ีคงเป็นที่หนา้จัว่แบบขั้นบนัได โดยตึกสีส้มที่
อยูต่รงหวัมุมจะมีลกัษณะพิเศษเพิ่มนอกจากหนา้จัว่แลว้ยงัมีโดมเลก็ๆ อยูด่า้นบนอีก ปัจจุบนัเป็น
โรงแรมที่ช่ือว่า อลัเดอร์เมน อินน์ (Aldermen’s Inn) ว่ากนัว่าที่น่ีเคยเป็นที่ประทบัของบุคคล
ส าคญัๆ เช่น จกัพรรด์ิคาร์ลที่ 5 (Emperor Karl V) เม่ือปี ค.ศ.1546 และกษตัริยก์ุสตาฟ อดอลฟ์ 

แห่งสวีเดน เม่ือปี ค.ศ.1632 จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก 
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ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือเรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก 
(ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมืองเกา่แก่ของจกัรวรรดิฟรงัค ์ในเขตบาวาเรีย 
(Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ ส าคญัของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก เพราะ
ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยคุกลางที่สวยที่สุดในเยอรมนั  

 
น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ทีต่ั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือว่าเป็น
เมืองที่คอ่นขา้งมีประวตัิศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวตัิศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองทีท่  าการคา้ ไวน์ 
โค กระบอื และขนสัตวท์ี่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้ง
ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค น าท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรือนหลาก
สีสัน จตัุรัส Plönlein จตัรุัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน
น ้าพุและตลาดเก่า เก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คยีง 

วันทีสิ่บ (10)  โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

 



 

                      36 | P a g e  

น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 
)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยเูนสโก น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเม่ือ คศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษ
ที่ 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้ ง
เน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมือง
ธุรกิจการคา้ที่ส าคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 120กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นที่ตั้งของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ไดร้ับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ที่ไดร้ับการกอ่สร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกครั้ งที่สองไดทุ้กรายละเอยีดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน ้าพุแห่งความยตุิธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์
(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 
 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923 

วันทีสิ่บเอ็ด (11) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  7 
ปี 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7 ปี 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

19 - 29 ตุลาคม 2565 155,900 155,900 150,900 145,900 35,000 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอยีดโปรแกรมการเดินทางท่องเทีย่ว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทัง้หมดอย่าง
ละเอียดทกุข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพือ่ความถกูต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 

และช าระเงินมดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุทีบ่ริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 
 

 
 

 

** ราคาน้ีเป็นราคาทัวร์ต้ังแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่าน้ันที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 
 
 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท 
ไม่คุ ้มครองโรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตาม
เงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

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

 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือว่าท่านยกเลิกการ

จอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการ

ช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 60 วัน) ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เป็น 45 วัน)  คืนมดัจ า 100% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เป็น 30-44 วัน)  คนืมัดจ า 50% หลังหกัค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 0-30 วัน)  หักค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
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หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคัญเพ่ิมเติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตั้งครรภ,์เดก็อายุต ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ 
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผู ้
รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้
ก าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ีน่ัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษทัไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กับข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด (ช้ัน Economy Class 20 กก./ท่าน)    หาก

ท่านมีน ้าหนกัเกินกว่าก าหนด ท่านจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีว่าไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม (บางครั้ งตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางครั้ งอยู่ในเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ
ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัทา่นเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คนืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถาน
ฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
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2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม ่ 
 

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

 

 


