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BEAUTIFUL SMALL VILLAGE IN BAVARIA & TIROL & ALSACE 11 DAY (TG) 
เส้นทางหมู่บา้นเลก็ๆ น่ารกัแสนสวย 

เยอรมัน - ออสเตรีย- ฝรั่งเศส 
(บาวาเรีย - ทิโรล – อัลซาส) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หา้มพลาด!! ส าหรบัท่านที่ชอบเมืองเล็กๆสวยๆ โรแมนติค 

เดนิทางไม่ไกล มีเวลาเที่ยวแบบสบายๆ ใหท้่านดืม่ด า่กบัทศันียภาพอนัสวยงามเต็มที่ 

รบัประกนัความสวยงาม 

>> ขึน้ยอดเขา Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  
>> ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล 
>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยที่สุดในแคว้นอัลซาสของฝร่ังเศส  
>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber หน่ึงในสามหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเยอรมัน  
>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald / Garmisch  หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรียที่สวยที่ในเยอรมัน  (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Ramsau หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก  (Unseen)  
>> ชมทะเลสาบ Gosausee  หลบซ่อนตัวในหุบเขา (Unseen) 
>> ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบที่น ้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป !! 
>> ขึน้ยอดเขา Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  
>> ชมหมู่บ้าน Hallstatt / St.Wolfgang หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย   
>> เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สุดในโลก 
>> ชมปราสาท Herrenchimsee Palace ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 (Unseen) 
>> ชมเมือง Wurzburg เมืองแสนสวยต้นทางของเส้นทางสายโรแมนติคของเยอรมัน 
>> ชมเมือง Innsbruck หน่ึงในเมืองสวยทที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
>> ชมหมู่บ้าน Titisee ในเขตป่าด าต้นก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู  
>> ชมหมู่บ้าน Lidau ริมทะเลสาบ Bodensee 
 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ  

ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทราซ ์/อาหารไทย 

เบียร ์ / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG 920 

วันที่สอง (2) แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน)  - วูซเบร์ิก  - แบมเบิร์ก -  โรเธนเบิร์ก 
06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของ
ศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ไดร้ับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารกึ่งไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกท าลายหมดส้ินเมื่อสมยั
สงครามโลกครั้ งท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยุติธรรม ท่ีตั้งเด่นเป็น
ตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหารใหญ่ประจ าเมือง 

 
ท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร / ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )เมืองบน
เนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแมน่ ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ของ
เยอรมนั    
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น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกบัมหาวิหาร
แห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 
ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านเดนิชม
เมือง  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือ
เรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์ใน
เขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เพราะ
ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางท่ีสวยที่สุดในเยอรมนั  

 
น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยู่ภายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองท่ี
ค่อนขา้งมีประวตัิศาสตร์อนัแสนโรแมนตกิของเยอรมนีเชน่กนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร์และ
แนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ ไวน์ โค กระบือ และขนสัตวท์ี่มีมา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวั
อาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค น าท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคาร
บา้นเรือนหลากสีสัน จตัุรัส Plönlein จตัุรัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน
น ้าพุและตลาดเก่า  
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ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก   ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วันที่สาม (3)  ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตราสบูร์ก (ฝร่ังเศส) 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. 

30 นาที ) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริมฝ่ังแม่น ้ า
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เน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขา จากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยู่บน
เขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลาย
ตามยุค โดยเร่ิมก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที ่12 โดยพระเจา้รูเพรชทท์ี่ 3 ปราสาทไดร้ับความาเสียหายใน
ปี 1622 ซ่ึงอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาท าลายถึง 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึง
เหลือตาซากปรักหักพงั และไดก้ารยอมรับว่าน้ีคือซากปรักหักพงัของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก น าท่านชม
วิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม น าท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  

 
จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบร์ิก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้มแม่น ้าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินขา้ม
สะพานไปแลว้มองหันกลบัมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก 
น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวัสะพานที่มีความเช่ือว่าหากไดม้าสัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกครั้ งหน่ึง  
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จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศกัดิ์ สิทธ์ิที่ถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปแบบโกธิค  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.40 ชม. 

) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความ
สวยงามเมืองหน่ึงของยุโรป ซ่ึงเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลาง
แห่งน้ีมีย่านเมืองเก่าทางประวตัิศาสตร์ที่รู้จกักนัในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)    
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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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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้  
ที่พัก              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คนื) 

วันที่ส่ี (4)     กอลมาร์ –  เอกิซไฮม์  -   ริคเวีย – สตราสบูร์ก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใน
แควน้อลัซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองทีถู่กจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนาม
ว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเด
ริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองให้คงเป็นเมืองท่ีมี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้นแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมี
พิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยู่อาศยัเหมือนในยุคกลาง  ดว้ยบรรยากาศที่สวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมือง
ทีคู่่รักจากทัว่โลกเดนิทางมาฮนันีมูนที่น่ี  น าท่านเดินชมเมอืงกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเขา้สู่
จตัุรัสกลางเมือง  
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จากนั้นอิสระให้ทกุท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลอืกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่หมูบ่า้น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที )  
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Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านทีส่วยที่สุดในประเทศฝร่ังเศส  และไดข้ึ้นช่ือว่าเป็น 
Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมยัในยุคกลางกว่า 70 หลงั 
พ้ืนที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมอืง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาประมาณ 0 นาท)ี เมืองท่ีติดกบั
เมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Village de 
France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝร่ังเศส  น าท่านเดินชมบา้นเรือนที่อยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นที่ไว้
ส าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนกั  
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น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวยี ท่านจะไดพ้บกบัร้านเรือนทีม่ีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มตีรอกซอก
ซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ทา่นเลือกนัง่จิบ๊ไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ที่มีช่ือเสียง อิสระให้ท่าน
เดินถ่ายรูป 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองสตราสบูร์กน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดร้ับการยกย่องให้เป็น
มหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยุโรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนตามอธัยาศยั  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วันที่ห้า (5) สตราสบูร์ก – ทิทเิซ่ (ป่าด า) - ลินเดา - การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เขตป่าด า
ตอนใต ้(SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆทีอ่ยู่ท่ามกลางป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย ใน
ประเทศเยอรมนั เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมลอ้มทะเลสาบ
แห่งน้ีซ่ึงถือเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยติดอนัดบัในทวีปยโุรปอีกดว้ย น าท่านชมทิวทศันค์วามงดงามของป่าด า 
และทะเลสาบ มนตเ์สน่ห์ที่ท่านจะตอ้งหลงใหลไม่มีวนัลืม  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของ
ฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิสู่เมือง ลินเดา (Lindau)  (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ) เมืองตากอากาศ
แสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกช่ือคือทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee)  
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จากนั้นน าท่านเดนิชม ลินเดา เมืองเล็กที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างสามประเทศ คือเยอรมนั 
ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ดว้ยของเมืองท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบโดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขาเอลป์จนไดร้ับ
ฉายาว่า แชงกรีลา แห่งเยอรมนั น าท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกบัเสาประภาคารบาวาเรีย
และเสารูปสิงโตซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลินดา อิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชม. ) เป็นหน่ึงใน เมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีนกัท่องเที่ยวนิยมมา
พกัผ่อนกนับา้นเรือนตกแต่งดว้ยสไตลบ์าวาเรียน มีภาพเขยีนสีตกแต่งตามบา้นเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา 
Zugspitze ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนันีและเป็นเมืองส าหรับนกัท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการเดินป่า เล่นสกี 
หรือท ากิจกรรมกลางแจง้ 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
พัก  MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดบัเทยีบเท่า  4 ดาว  (พกั 2คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 
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วันท่ี (6) การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY)  - มิดเท็นวาลด์ 

                        อินน์สบรูค 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเดินเล่นชมเมืองกร์มิสช์ น าท่านชมบา้นเรือนตกแตง่สไตลบ์าวาเรียนสวยงาม 

 
จากนั้นน าท่านนัง่ Cable Car ขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี 
ให้ท่านเก็บภาพประทบัใจจากจดุชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบัน ้าทะเล ที ่
ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมอง 
จากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและ
สวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาท่ีอยู่เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ
แวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนที่สูงท่ีสุดและ
ซุกสปิตซ์ปลาต ธารน ้าแข็งสายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหว่างเดือนพฤศจกิายน-มิถุนายน 
กลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดบั  
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อิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 
นาท)ี พรมแดนระหว่างเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ช่ือว่าเป็น
1 ใน 10 หมู่บ้านตดิอนัดบัความสวยของเยอรมัน ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย น าท่านชมเมือง
สูดอากาศอนับริสุทธ์ิ เดินเล่นนัง่จิบกาแฟ ชมววิทิวทศันห์รือเลือกสินคา้ท่ีระลึก 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง อินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 15  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท)ี 
หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้าํอิน “Inn River” และโอบลอ้มไป
ดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดี
มากผูท้ี่เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งน้ี  
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จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลังคาทองค า (Goldenness Dachl) ท่ีสร้างขึ้นดว้ย
ความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแกก่ว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิง
เฮา้ส์ (Helblinghaus)ตกึสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ท าให้ดูโดดเด่น
และหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรมท่ี
เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อะคนัตกุะจากตา่งแดน มาแลว้อย่างมากมาย  
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จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ให้ท่านไดช้มบา้นเรือนสีลูกวาดริมแม่น ้าอินน์โดยมีฉากหลงัเป็น
แนวเทือกเขาเอลป์ หรือให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก  GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรม มีจ ากดัหากโรงแรมเต็มทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 
วันที่ (7) อินน์สบรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา  
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชม.) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่
นกัท่องเที่ยวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหา

เกลือและสินแร่ น าท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ท่ีมีน ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็น
ทะเลสาบที่น ้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ที่สุดในประเทศ
เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งก าเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน ้าแข็งก่อให้เกิด
ทะเลสาบอนังามพิสุทธ์ิ และความมหัศจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาวกว่า 
8 กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่าน
ล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้บริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ  
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เรือจะน าท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี 
จากนั้นน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวิสัย เช่น เน่ืองสภาพอากาศมาเอือ้อ านวยต่อ
การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ) 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)  
เราเป็นบริษัททัวร์แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว หมู่บา้นเล็กๆ Unseen ของเยอรมนัทีต่ิดกบัพรมแดนออสเตรียที่หลบ
ซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของความสวยงามของวิว
ทิวทศัน์ โดยมโีบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดขา้มแม่น ้า Arche ที่ไหลตดั
ผ่านหมู่บา้น โดยมฉีากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั น าท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชม
ดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอธัยาศยั 
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)   
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพฮ้อลสตทั มี
บา้นเรือนสวยงาม  
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนตว์ูฟกงั มีจ ากดัหากโรงแรมเต็มทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 

วันท่ี(8)  ฮอลสตัท - ขึน้รถรางชมวิวพาโนรามา - ทะเลสาบโกเซา -  เซนต์วูลฟ์กัง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั   

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก  
น าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ ท่ีเรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมรี้านขายของท่ีระลึก ที่ศิลปิน
พ้ืนบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพ้ืนดนิ บา้งอยู่
บนหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม
ปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน 
และอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม น าท่านขึน้รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นววิพาโนรามา 
ให้ทา่นไดช้มวิวเมืองฮอลสตทั และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ชว่งเดือนเดือน เม.ย. – 
ธ.ค. เท่านั้น ) 
(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวสัิยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไมเ่อ้ืออ านวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง
รถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์  
                     อิสระทุกทา่นเดินชมหมู่บา้นฮอลสตทั ถ่ายรูปกบัมุมต่าง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ชุมชน
เล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชน
น้ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายลอ้มไปดว้ย ธรรมชาติและป่าไม่อนัแสนอุดมสมบูรณ์ 
ให้ท่านไดสั้มผสัป่าไมแ้ละล าธารอนัแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรท่ีเมืองน้ี ประกอบอาชีพท าเหมืองเกลือ
มาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเร่ิมเขา้มา เป็นรายไดห้ลกัของท่ีน่ี  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตวัในเทือกเขาเอลป์ เป็นหนึงในทะเลสาบที่มีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามของววิทิวทศัน์
และสีของน ้าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิ่งท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีสวยงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศยั  
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที.)   
เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั เมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพฮ้อลสตทั มี
บา้นเรือนสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันท่ี(9)  เซนต์วูลฟ์กัง - ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ – พระราชวังแฮริมคีมเซ - มิวนิค  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั   

น าท่านเดินสู่หมู่บา้นปรีน (ระยะทาง  120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบ
คีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาลส์บวร์ก 

 
 น าท่านล่องเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล ซ่ึงตั้งอยู่กลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ  
( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวงัท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 โดยมพีระประสงคใ์ห้
สร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลงัการกว่าดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัในยคุนั้น น าท่านเท่ียว
ชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ่, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่
ประดบัตกแต่งอย่างสง่างามดว้ยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์ ดว้ยพระเจา้ลุควกิที่ 2 ส้ินพระชมน์ไปก่อน ซ่ึงพระเจา้ลุดวิกที่2 ไดใ้ชเ้งินในการก่อสร้างพระราชวงัแห่ง
น้ีมากกว่าพระราชวงัลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็นท่ีมาท าให้พระองคถู์กตั้งกรรมการ
สอบสวน อิสระให้ทกุท่านถ่ายรูปจนไดเ้วลานดัหมาย จากนั้นไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือกลบัสู่แผ่นดนิใหญ่ 
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กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา  1 ชม.) เมืองท่ีเต็มไปดว้ย
ความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั  
น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพ้ืนท่ีน้ีเคยเป็นตลาด
เรียกว่า “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของ New Town Hall ไดร้ับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์
โกธิค ในบริเวณจตรุัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเก่าท่ีมีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town 
สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง น ้าพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก  
ในช่วงฤดูร้อนจะมกีารโชวร์ะบ าตุก๊ตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.  
จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจตัรุัสมาเรียน ตามอธัยาศยั 
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  ขาหมเูยอรมัน + เบียร์  
ที่พัก          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันที่ (10) มิวนิค – พระราชวังนึมเฟ่นบรว์ก  -  สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็น
พระราชวงัสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ยงัคงงดงามด้วยสไตล์เรียบหรู บนพ้ืนท่ีพระราชวงัและอุทยานท่ีมีการจดัภูมิ
ทศัน์อย่างลงตวั จุดโดดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายในที่ยงัคงมีความวิจิตรขา้มสมยั ท าให้นักท่องเที่ยวอยากไปชม
ให้เห็นกับตาจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัแห่งน้ี เป็นด าริของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ
สร้างพระราชวงัฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปีค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปล่ียนอีกครั้ งในช่วงศตวรรษท่ี 18 ปลายๆ จนไดเ้ป็นพระราชวงั
งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีประสูติของพระเจา้ลุควิคที่ 2 อีกดว้ย  
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบนิที ่TG 925 

วันที่ (11)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  7
ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

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 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ต้ังแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 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. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

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

อัตราน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
5. ค่าปรบัสัมภาระที่เกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน 
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผ่าน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยดุยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คนืมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัคนืมดัจ า 50% (15,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหัก  คา่บริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม 
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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,    
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

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

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

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

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ต๋ัวเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดนิทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดนิทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้อ 
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่แต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติม โดยมีเอกสารยนืยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไมส่ามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ีน่ัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  
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6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมนี ้าหนกัเกินกว่าก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
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 าหรับท่านที่พกัห้อง 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 ) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

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 หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน 
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินคา่วีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 
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2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านที่พ านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พ านกัอาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตวัอย่าง 3 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น  

(สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย เห็นคิว้และใบหูชัดเจน ไม่เขียนช่ือด้านหลังรูป ป้องกันรูปเลอะ เป็นรอย) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้ าน าหนา้เป็นนาง) 

ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษ ี
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  
** ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวันย่ืน ยอดเงินคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ไป *** 

- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเคล่ือนไหวติดต่อกันทุกเดือน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคลื่อนไหวไม่ติดต่อกันทุกเดือน ต้องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร ระบุช่ือผู้
ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม แนบรายการเคล่ือนไหวย้อนหลัง 6 เดือน 

 6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า
ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
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