BEAUTIFUL SMALL VILLAGE IN BAVARIA & TIROL & ALSACE

11 DAY (TG)

เส้นทางหมู่บา้ นเล็กๆ น่ารักแสนสวย

เยอรมัน - ออสเตรีย- ฝรั่งเศส
(บาวาเรีย - ทิโรล – อั ลซาส)
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> ห้ามพลาด!! สาหรับท่านที่ชอบเมืองเล็กๆสวยๆ โรแมนติค
เดินทางไม่ไกล มีเวลาเที่ยวแบบสบายๆ ให้ท่านดืม่ ดา่ กับทัศนียภาพอันสวยงามเต็มที่
รับประกันความสวยงาม
>> ขึน้ ยอดเขา Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน
>> ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล
>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยที่สุดในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศส
>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber หนึ่งในสามหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเยอรมัน
>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald / Garmisch หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรียที่สวยที่ในเยอรมัน (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Ramsau หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์ สวยมาก (Unseen)
>> ชมทะเลสาบ Gosausee หลบซ่ อนตัวในหุบเขา (Unseen)
>> ล่องเรื อทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบที่น้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
>> ขึน้ ยอดเขา Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน
>> ชมหมู่บ้าน Hallstatt / St.Wolfgang หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
>> เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขนึ้ ชื่ อว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมปราสาท Herrenchimsee Palace ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจ้ าลุดวิคที่ 2 (Unseen)
>> ชมเมือง Wurzburg เมืองแสนสวยต้นทางของเส้ นทางสายโรแมนติคของเยอรมัน
>> ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสียงระดับโลก
>> ชมหมู่บ้าน Titisee ในเขตป่ าดาต้ นกาเนิดนาฬิ กากุ๊กกู
>> ชมหมู่บ้าน Lidau ริมทะเลสาบ Bodensee

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ
ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทราซ์ /อาหารไทย
เบียร์ / ไวน์
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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วันแรก (1)
20.30 น.
23.45 น.

รายละเอียดการเดินทาง
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) แฟรงก์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน) - วูซเบิร์ก - แบมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก
06.00 น.

เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้งั ของ
ศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ทีไ่ ด้รับ
การก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทาลายหมดสิ้นเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่งความยุติธรรม ทีต่ ้งั เด่นเป็ น
ตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจาเมือง

ท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. )เมืองบน
เนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของ
เยอรมัน
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นาท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเริ่ มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรู ปกับมหาวิหาร
แห่งเมืองวูร์ซเบริ์ ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมือ่ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านเดินชม
เมือง
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรื อ
เรี ยกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ใน
เขตบาวาเรี ย (Bavaria) ซึ่งปั จจุบนั กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่ สาคัญของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เพราะ
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน

นาท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นเมืองโบราณ ที่ต้งั อยู่ภายในวงล้อมของกาแพงเมืองถือว่าเป็ นเมืองที่
ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และ
แนวกาแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองที่ทาการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ต้งั ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยตัว
อาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นาท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคาร
บ้านเรื อนหลากสีสัน จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทัว่ โลก บริ เวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลาน
น้ าพุและตลาดเก่า
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ALTES BRAUHAUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจากัด หากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปนอนเมืองใกล้เคียง

วันที่สาม (3) ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม.
30 นาที ) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิ ร์ ตเป็ นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริ มฝั่งแม่น้ า
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เน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขา จากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่ งตั้งอยู่บน
เขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลาย
ตามยุค โดยเริ่ มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารู เพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสี ยหายใน
ปี 1622 ซึ่ งอยู่ในช่วงสงคราม30ปี และมาถูกเผาทาลายถึง 2ครึ่ งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรัง่ เศส จึง
เหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก นาท่านชม
วิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม นาท่านชมเก็บ ถังไวน์ ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร

กลางวัน

จากนั้นนาท่านลงสู่ตวั เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุ คเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้าม
สะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก
นาท่านชมรู ปปั้นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรู ปปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง
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จากนั้น นาท่านเดินเข้าสู่ จตุรัสมาร์ คพลัทซ์ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ถู ก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นศิลปแบบโกธิค

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.
) เป็ นเมื อ งแห่ งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มี ค วาม
สวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลาง
แห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จกั กันในนาม la Petite France (ปารีสน้ อย)
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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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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

วันที่สี่ (4) กอลมาร์ – เอกิซไฮม์ - ริคเวีย – สตราสบูร์ก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใน
แคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองทีถ่ ูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนาม
ว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส และยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น เฟรดเด
ริ ก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมี
พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสีสนั สดใสจึงเป็ นเมือง
ทีค่ ู่รักจากทัว่ โลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่ นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่
จัตุรัสกลางเมือง
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จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่หมูบ่ า้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที )
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Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านทีส่ วยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้นึ ชื่อว่าเป็ น
Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง
พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อนตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลานาท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 0 นาที) เมืองที่ติดกับ
เมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de
France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ นหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้
สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก
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นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรื อนทีม่ ีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น มีตรอกซอก
ซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ทา่ นเลือกนัง่ จิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสี ยง อิสระให้ท่าน
เดินถ่ายรู ป

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์กนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ น
มหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรู ป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า (5) สตราสบูร์ก – ทิทเิ ซ่ (ป่ าดา) - ลินเดา - การ์ มิสช์ ปาร์ เทนไครเช่ น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เขตป่ าดา
ตอนใต้ (SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆทีอ่ ยู่ท่ามกลางป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย ใน
ประเทศเยอรมัน เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบ
แห่งนี้ซ่ ึงถือเป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีปยุโรปอีกด้วย นาท่านชมทิวทัศน์ความงดงามของป่ าดา
และทะเลสาบ มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวนั ลืม ให้ท่านได้เลือกซื้อหรื อชม นาฬิกากุ๊กกู เป็ นของ
ฝากหรื อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้เลือกซื้อหรื อชม นาฬิกากุ๊กกู เป็ นของฝากหรื อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินสู่เมือง ลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) เมืองตากอากาศ
แสนสวยริ มทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื ออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee)
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จากนั้นนาท่านเดินชม ลินเดา เมืองเล็กที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างสามประเทศ คือเยอรมัน
ออสเตรี ย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็ นเทือกเขาเอลป์ จนได้รับ
ฉายาว่า แชงกรี ลา แห่งเยอรมัน นาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง ถ่ายรู ปกับเสาประภาคารบาวาเรีย
และเสารู ปสิงโตซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา อิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่า
พัก

นาท่านเดินทางสู่เมือง การ์ มิสช์ ปาร์ เทนไครเช่ น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม. ) เป็ นหนึ่งใน เมืองที่สวยงามเป็ นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เป็ นเมืองเล็กๆ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมา
พักผ่อนกันบ้านเรื อนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรี ยน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรื อนและถือเป็ นประตูสู่ยอดเขา
Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนีและเป็ นเมืองสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่ า เล่นสกี
หรื อทากิจกรรมกลางแจ้ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมมีจากัด หากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยา้ ยไปนอนเมืองใกล้เคียง
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วันที่ (6)

การ์ มิสช์ ปาร์ เทนไครเช่ น - ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ( TOP OF GERMANY) - มิดเท็นวาลด์
อินน์ สบรูค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินเล่นชมเมืองกร์มิสช์ นาท่านชมบ้านเรื อนตกแต่งสไตล์บาวาเรี ยนสวยงาม

จากนั้นนาท่านนัง่ Cable Car ขึน้ สู่ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ าทะเล ที่
ทาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ท้งั ปี คือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมอง
จากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรี ย อิตาลีและ
สวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
แวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีท้งั สิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและ
ซุกสปิ ตซ์ปลาต ธารน้ าแข็งสายเดียวของเยอรมนีทยี่ ามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน
กลายเป็ นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ
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อิสระทุกท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45
นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรี ย หมู่บา้ นเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ ชื่อว่าเป็ น
1 ใน 10 หมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน ถือเป็ นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย นาท่านชมเมือง
สูดอากาศอันบริ สุทธิ์ เดินเล่นนัง่ จิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรื อเลือกสินค้าที่ระลึก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง อินน์ สบรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 25 นาที)
หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นาอิ
้ ํ น “Inn River” และโอบล้อมไป
ด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดี
มากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้
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จากนั้นนาท่านเข้าสู่ตวั เมืองนาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วย
ความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิง
เฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทาให้ดูโดดเด่น
และหรู หรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็ น โรงแรมที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ตอ้ นรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย
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จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรู ค ให้ท่านได้ชมบ้านเรื อนสีลูกวาดริ มแม่น้ าอินน์โดยมีฉากหลังเป็ น
แนวเทือกเขาเอล์ป หรื อให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (7)

หมายเหตุ : โรงแรม มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง
อินน์ สบรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรื อทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็ น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ น ศูนย์กลางทางการค้าและการสารวจหา
เกลือและสินแร่ นาท่านล่องเรื อสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ าใสราวกับมรกต ได้ขึน้ ว่าเป็ น
ทะเลสาบที่น้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศ
เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกาเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ าแข็งก่อให้เกิด
ทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดทีม่ ีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มคี วามยาวกว่า
8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นาท่าน
ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ
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เรื อจะนาท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็ นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรื อ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น เนื่องสภาพอากาศมาเอือ้ อานวยต่อ
การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
เราเป็ นบริษัททัวร์ แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว หมู่บา้ นเล็กๆ Unseen ของเยอรมันทีต่ ิดกับพรมแดนออสเตรี ยที่หลบ
ซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้ นเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของความสวยงามของวิว
ทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็ นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ า Arche ที่ไหลตัด
ผ่านหมู่บา้ น โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์ เป็ นฉากหลัง นาท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อสามารถเข้าชม
ด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดินถายรู ปตามอัธยาศัย
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)
เมืองรี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง เมืองเล็กริ มทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มี
บ้านเรื อนสวยงาม
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกัง มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง

วันที(่ 8)

ฮอลสตัท - ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา - ทะเลสาบโกเซา - เซนต์ วูลฟ์ กัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
นาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ ที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ น
พื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่
บนหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน
และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม นาท่านขึน้ รถรางขึน้ สู่ ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา
ให้ทา่ นได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิ ดให้บริ การเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. –
ธ.ค. เท่านั้น )
(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ งหรื อทาง
รถรางไม่เปิ ด ให้ข้ นึ ชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ข้ นึ ชม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์
อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้ นฮอลสตัท ถ่ายรู ปกับมุมต่าง หรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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นาท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ชุมชน
เล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชน
นี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วย ธรรมชาติและป่ าไม่อนั แสนอุดมสมบูรณ์
ให้ท่านได้สัมผัสป่ าไม้และลาธารอันแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทาเหมืองเกลือ
มาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบนั การท่องเที่ยวเริ่ มเข้ามา เป็ นรายได้หลักของที่นี่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในเทือกเขาเอล์ป เป็ นหนึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่ องความสวยงามของวิวทิวทัศน์
และสีของน้ าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งทาให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที.)
เมืองรี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง เมืองเล็กริ มทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้ฮอลสตัท มี
บ้านเรื อนสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที(่ 9)

เซนต์ วลู ฟ์ กัง - ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ – พระราชวังแฮริมคีมเซ - มิวนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินสู่ หมู่บา้ นปรีน (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่ใหญ่ที่สุดริ มทะเลสาบ
คีมเซ หรื อทะเลสาบบาวาเรี ย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรี ยตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก

นาท่านล่องเรื อไปยังเกาะแฮเรนอินเซล ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอันเป็ นที่ต้งั ของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ

( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวังที่ได้ข้นึ ชื่อว่าสวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้
สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรู หราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัยในยุคนั้น นาท่านเที่ยว
ชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่
ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาทแห่งนี้ยงั สร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ด้วยพระเจ้าลุควิกที่ 2 สิ้นพระชมน์ไปก่อน ซึ่งพระเจ้าลุดวิกที่2 ได้ใช้เงินในการก่อสร้างพระราชวังแห่ง
นี้มากกว่าพระราชวังลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็ นที่มาทาให้พระองค์ถกู ตั้งกรรมการ
สอบสวน อิสระให้ทกุ ท่านถ่ายรู ปจนได้เวลานัดหมาย จากนั้นได้เวลานาท่านนัง่ เรื อกลับสู่แผ่นดินใหญ่
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วย
ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรู ปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรื อทันสมัย
นาท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่น้ ีเคยเป็ นตลาด
เรี ยกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็ นที่ต้งั ของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์
โกธิค ในบริ เวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซมุ้ ประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town
สถาปัตยกรรมเสารู ปปั้นของพระแม่มารี สีทอง น้ าพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบาตุก๊ ตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุ ปบริ เวณจัตรุ ัสมาเรี ยน ตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง ขาหมูเยอรมัน + เบียร์
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (10)

มิวนิค – พระราชวังนึมเฟ่ นบรว์ก - สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับพระราชวังฤดูร้อนนึม เฟ่ นบรว์ ก (Nymphenburg Palace) เป็ น
พระราชวังสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ยงั คงงดงามด้วยสไตล์เรี ยบหรู บนพื้นที่พระราชวังและอุทยานที่มีการจัดภูมิ
ทัศน์อย่างลงตัว จุดโดดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในที่ยงั คงมีความวิจิตรข้ามสมัย ทาให้นักท่องเที่ยวอยากไปชม
ให้เห็น กับตาจุดเริ่ มต้น ของพระราชวังแห่ งนี้ เป็ นดาริ ของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ
สร้างพระราชวังฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปี ค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน
รู ปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปลี่ยนอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 18 ปลายๆ จนได้เป็ นพระราชวัง
งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ประสูติของพระเจ้าลุควิคที่ 2 อีกด้วย
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14.20 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ (11)

สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า 7
ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

12 – 22 ตุลาคม 2565

149,900

149,900

139,900

135,900

35,000

26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 25656

149,900

149,900

139,900

135,900

35,000

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่างละเอียดทุกข้ อ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่ านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่ านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้ นแล้ว

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่ า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านที่พักห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ว**

อัตรานี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

อัตรานี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

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

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันคืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
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1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ 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 นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้ว 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 และบริษทั 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. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณีตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ทนี่ งั่ ตามที่ท่านต้องการได้
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
้ั
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้ กับข้อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการด้วยตัวท่านเอง
9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีโ่ หลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ 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
เท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
3. สาหรับท่ านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
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 การอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
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2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************

BEAUTIFUL VILLAGES BAVARIA – ALSACE - TIROL 11 DAY (TG) เจาะลึกหมู่บา้ นเล็กๆ เยอรมัน -ฝรั่งเศส(อัลซาส) – ออสเตรี ย
Page

36 |

BEAUTIFUL VILLAGES BAVARIA – ALSACE - TIROL 11 DAY (TG) เจาะลึกหมู่บา้ นเล็กๆ เยอรมัน -ฝรั่งเศส(อัลซาส) – ออสเตรี ย
Page

37 |

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตัวอย่าง 3 รูป ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
(สถานทูตเข้มงวดมากเรื่องรูปถ่ าย เห็นคิว้ และใบหูชัดเจน ไม่เขียนชื่อด้านหลังรูป ป้องกันรูปเลอะ เป็ นรอย)

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

หลักฐานการเงิน
▪ กรณีออกค่าใช้ จ่ายเอง
** ใช้ บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวันยื่น ยอดเงินคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ ไป ***
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเคลื่อนไหวติดต่ อกันทุกเดือน ใช้ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคลื่อนไหวไม่ ติดต่ อกันทุกเดือน ต้ องขอสเตทเม้ นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

▪ กรณีมีผ้อู อกค่าใช้ จ่ายให้ (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านั้น) ผู้ที่จะออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องขอหนังสื อรับรองจากธนาคาร ระบุชื่อผู้
ที่จะออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อม แนบรายการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทา
ที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
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