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FAIRYTALE VILLAGES IN GERMANY & FRANCE 11DAYS (TG) 

ไรน์แลนด์ - อัลซาส – ป่าด า - บาวาเรีย  
( เยอรมัน – ฝรั่งเศส) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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หนึ่งในเส้นทางส าหรับท่านท่ีชอบหมู่บ้านเล็กๆ สวยๆ Unseen สถานท่ีเท่ียวแปลกใหม่  
น้อยคนจะได้ไปสัมผสั และท่านท่ีช่ืนชอบไวน์  รับรองว่าท่านจะตกหลมุรักเมืองเหล่านี้ 

• ชมปราสาท Eltz Castle  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี (UNSEEN) 

• ชมปราสาท Hohenzollen Castle เป็น เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน (UNSEEN) 

• ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber  หมู่บ้านท่ีได้ขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสุดของเยอรมัน  

• ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Ribeauville /  Eguisheim / Strasbourg แคว้นอลัซาสของฝร่ังเศส  

• ชมหมู่บ้าน Cochem  / Beilstein ริมแม่น ้า Mosel สุดสวยเป็นหนึง่ในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน  (UNSEEN) 

• ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim  ลุ่มแม่น ้าไรน์เป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน  (UNSEEN) 

• ชมหมู่บ้าน Gengenbach / Essingen /  Bad Wimpfen/ Schwabisch hall  // Rottweil เมือง    
            เส้นทางไวน์และบ้านเรือนทรงไม้  German Timber-Frame Road  และป่าด า  (UNSEEN)  

• ชมหมู่บ้าน Dinkelsbühl หมู่บ้านสีลูกกวาดของเยอรมัน (UNSEEN) 

• ชมเมือง Stuttgart และ พพิธิภัณฑ์รถยนต์  Porche Museum 

• ชมเมือง Wurzburg หนึ่งในเมืองสวยต้นทางของเส้นทางสาย Romantic Road 

• ชมเมือง Freiburg / Titisee เมืองแห่งต้นทางป่าด าแห่งเยอรมัน  

• ชมเมือง Trier  อดีตเมืองแห่งอาณาจักรโรมัน และได้ขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมัน  

• ชมเมือง Wurzburg หนึ่งในเมืองสวยต้นทางของเส้นทางสาย Romantic Road 

• ชมเมือง Heidelberg และปราสาท Heidelberg Castle ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพงัที่สวยที่สุดในโลก 

• ชมเมืองสวย Koblenz  เมืองแห่งแม่น ้า 2 สาย  

• ชมเมือง Frankfurt  
 
 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว     

    

เมนูพิเศษ :  ขาหมูเยอรมนั / อาหารไทย /ไวนท์อ้งถ่ิน /เบยีรท์อ้งถ่ิน 

 รวมค่าคนขับรถในยโุรป/รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า/แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 

วนัที่สอง (2) แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ -น่ังกระเช้า – บาคาราค - โคเบลนซ์ 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง รูเดสไฮม์ อมั ไรน์ (Rudesheim am Rhein) 
(ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดใน
เยอรมัน) เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ท่ีมีประวติัเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่น ้าไรน์ 
ทิวทศัน์เตม็ไปดว้ยไร่องุ่นนบัพนัไร่จึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่
หลายแห่ง บางแห่งอายนุบัพนัปี นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีบา้นเรือนท่ีเก่าแก่และธรรมชาติท่ีสวยงาม  
น าท่านเดินเล่นถนนท่ีดงัท่ีสุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลก ผา่นชมพิพิธภณัฑไ์วน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อนัเล่ืองช่ือในหมู่คอไวน์ 
เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวติัความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม ์จากนั้นน าท่านชม
อาคารไม ้ท่ีมีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีสร้าง ข้ึนตั้งแต่สมนัศตวรรษท่ี 16 
ท่ีเรียกวา่ Klun- khardshof ถ่ายภาพกบัหอพญาอินทรีย ์(EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 
เมตรอนัเคยเป็นสถานท่ีท่ีเกอเธ่ กวีเอกของเยอรมนัมาพกัอาศยัช่วงท่ีเดินทางมาเมืองแห่งน้ี อิสระให้
ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ Seilbahn-Ruedesheim Cable car ข้ึนสู่จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะไดช้มวิว 
ของแม่น ้าไรน์ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นและปราสาท ใหท่้านช่ืนชมทศันียภาพของตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านลงเรือล่องแม่น ้าไรน์ ชมความงามของไร่องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายหุลายร้อยปี ซ่ึง
ตั้งอยูส่องฟากฝ่ังแม่น ้า 
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น าท่านเดินทางสู่ เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยท่ีสุดใน
เยอรมัน) เมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดและยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ี
ผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบา
คาราคน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยคุกลาง ค าวา่ Bacharach  มาจากค าวา่ แท่นบูชาของ Bacchus ก็
คือ เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่นของชาวโรมนั เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองท่ีมีก าแพงลอ้มรอบและมี
หอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยดว้ยกนั ซ่ึงปัจจุบนัลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ท่ียงัคงมีโบสถ ์ปราสาท บา้นเรือน สมยัยคุกลางหลงเหลือใหช้ม 
เช่น โบสถ ์St.Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ท่ีอยูบ่นเนินเขา ซ่ึง
ปัจจุบนัเปิดให้บริการเป็น Youth hotel  ใหท่้านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือไวน์ของเมือง 
Bacharach หรือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เป็น
เมืองโบราณท่ีถูกสร้างข้ึน 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง 
มีช่ือเตม็ใหม่ วา่ นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้น
ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าซ่ึงเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้า
ไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีกดว้ย
เมืองโคเบลนซย์งัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายลอ้ม
ไปดว้ยป้อมปราการท่ีแขง็แกร่ง รวมไปถึงอาคารท่ีมีความเก่าแก่  
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 จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าสู่ป้อมเอยีเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูป
สามเหล่ียมท่ีมีผนงัหนากวา่ 20 ฟุตถูกสร้างข้ึนโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษท่ี 19 ป้อมเอียเรียนบ
รายทชไตน ์ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหวา่งปี 1817 - 1832 ป้อม
ปราการถูกใชรั้กษาพื้นท่ีริมฝ่ังแม่น ้าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนัถือวา่เป็นอีกหน่ึงป้อมปราการท่ีมี
คุณค่าทางประวติัศาสตร์มากแห่งหน่ึงของประเทศ  น าท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชม
พระบรมรูปทรงมา้สง่างามของจกัรพรรดิวิลเฮลม์ท่ี 1 ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลาย
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว้สร้างข้ึนมาใหมใ่นปีค.ศ. 1993 

ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหต ุ: โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คียง 

วนัที่สาม (3) โคเบลนซ์ - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – Beilstein - เทียร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที)  (ปราสาทนีส้วยมาก ท่านจะได้พบกบัปราสาทในยุคกลางท่ีคงความสมบูรณ์ท่ีสุด
ในยุโรป ( เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 
นาที ) ปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนในยคุกลาง มีอายเุกือบ 1,000ปี โดยสร้างคร้ังแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคย
ถูกท าลายจากภยัของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่และสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศเยอรมนั 
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เดิมปราสาทแห่งน้ีเป็นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริมเป็นป้อมปราการ 
จนกลายมาเป็นท่ีพ  านกัของตระกูลเอลทส์ถึง 33 รุ่น โดยตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 70 เมตร
เหนือแม่น ้าโมแซล  

 
 น าท่านเขา้ชมภายในปราสาทซ่ึงมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลขา้วของเคร่ืองใช ้อาวธุสมยัยคุกลาง
ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด  (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 1 เมษายน – ปลาย
ตุลาคม ของทุกปี)   

 



FAIRYTALE VILLAGES IN GERMANY & FRANCE 11 DAYS  (TG) ไรน์แลนด ์- อลัซาส - ป่าด า - บาวาเรีย 11 วนั (TG)  8 | P a g e  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 
นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด ์ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 10 
หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน ) น าท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ี
เป็นแม่น ้าและเทือกเขานอ้ยใหญ่สลบัสับเปล่ียนกนั การปลูกบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสัน
เขา   

 
จากนั้นน าท่านข้ึนชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทท่ีมีอายเุกือบ 1,000ปี เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยไรองุ่นท่ีมีพื้นท่ีมากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น ้าโมแซล  
(Mosselle river) ไหลผา่นใจกลางเมือง   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองใหท่้านสัมผสับรรยากาศอนัสวยงามหรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั    

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

เมืองเลก็ๆริมน ้าโมเซล บางคร้ังก็รู้จกักนัในช่ือ Rothenburg ob der Tauber ขนาดจ๋ิวหรือ 
Dornröschen der Mosel ("เจา้หญิงนิทราแห่ง Moselle") ใกลก้นัท่านจะไดพ้บกบัปราสาท 
Hohenbeilstein ปราสาทน้ีเช่ือกนัวา่มีอายยุอ้นไปถึงศตวรรษท่ี 12 และถูกท าลายโดยกองทหาร
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ฝร่ังเศสในปี 1689 ขณะท่ีอยูภ่ายใตก้รรมสิทธ์ิของตระกูลเมทเทอร์นิช ปัจจุบนั เหลือเพียงฐานราก
ของก าแพงปราสาทเท่านั้น จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมนั และถือว่าเป็นเมืองทีเ่ก่าแก่ท่ีสุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งข้ึน 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษท่ี3 ยงัไดรั้บการสถาปนาเป็นโรม
ท่ีสองอีกดว้ย และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
พกั              MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหต ุ: โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ส่ี (4) เทยีร์ - สตราสบูร์ก 
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านถ่ายรูปกบัประตูโรมนั พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 2 ถือเป็น
ประตโูรมนัม่ีเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
ดา้นอกกบั มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุด และมีความเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในเยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเทียร์อีกดว้ย 
จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 
2.45) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ี
มีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด 
เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในนาม La Petite France (ปารีส
น้อย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่น ้า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลองเช่ือมต่อกนั
ไปมากมาย บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆของ
เมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้นไม้
โบราณสไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des Moulins  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานกวา่ 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนู หอยเอสคาโก้ 
ที่พกั              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พกั 2คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ห้า (5) สตราสบูร์ก - กอลมาร์  - เอกิซไฮม์  - ริคเวีย -  สตราสบูร์ก 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. ) 
เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีถูกจัดอนัดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคท่ีสุดในโลก 
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และยงั
เป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ  
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เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้น
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยั
เหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รักจากทัว่โลก
เดินทางมาฮนันีมูนท่ีน่ี  น าท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่จตัุรัส
กลางเมือง  

 
จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เอกซิไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที)  
Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส และไดข้ึ้นช่ือ
วา่เป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบก่ึงไม่กึงปูนแบบสมยัในยคุ
กลางกวา่ 70 หลงั พื้นท่ีกวา่ 600 ไร่ ใหท่้านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวยี (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
เมืองท่ีติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus 
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส   

 
น าท่านเดินชมบา้นเรือนท่ีอยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นท่ีไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิง่นกั น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้
พบกบัร้านเรือนท่ีมีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ 
ใหท่้านเลือกนัง่จ๊ิบไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นท่ี
พอใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก  
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ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั              HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัที่หก (6)   สตราสบูร์ก - เจนเก้นบาค – ไฟรบวร์ก - ทิทิเซ่ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนเก้นบาค (Gengenbach) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาประมาณ 38 นาที) 
ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเยอรมนีใกลป่้าด า เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามตามแบบฉบบัของเมืองเยอรมนั
แบบดั้งเดิมจึงไดรั้บเลือกใหเ้ป็นฉากหลงัในภาพยนตร์เช่น 'Charlie and the Chocolate Factory' 
เมืองเลก็ ๆ แห่งน้ีคือ อญัมณียุคกลางท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีถนนสายหลกัสามสาย 
Hauptstrase, Adlergrasse และ Victor Kretz Strase ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ เร่ิมตน้จากถนนทั้งสาม
แห่งน้ีซ่ึงสามารถเดินทางไดด้ว้ยการเดินเทา้หรือข่ีจกัรยานเท่านั้นซ่ึงจะท าให้มีความสงบมากข้ึน 
คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองอิมพีเรียลเสรีในอดีตซ่ึงหมายความวา่มีอิสระทางการคา้ในการจดัเก็บภาษี 
ปัจจุบนัเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ดว้ยเสน่ห์ท่ีท าใหมี้ผูม้าเยอืนมากมาย จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมือง
ตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองไฟรบวร์ก อมิไบรส์เกา หรือ ไฟรบูร์ก อิม ไบรส์เกา (Freiburg im 
Breisgau) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การท่องเท่ียวมากเมืองหน่ึงของประเทศเยอรมนี (German) โดยเมืองถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1120 และ
เป็นหน่ึงในเมืองแห่งตลาดเสรีท่ีมีช่ือเสียงและมีความเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของประเทศ  เมืองไฟรบ
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วร์ก เป็นเมืองขนาดกลางท่ีตั้งอยูใ่จกลางของศูนยก์ลางการท าไวน์ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ อยูร่ะหวา่งแม่น ้าไดรซมั (Dreisam River) ท่ีเชิงเขาดา้นตะวนัตกสุด
ของแบลก็ฟอเรสต ์หรือ ป่าด า ( Black Forest) โดยภายในเมืองยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิหารยคุกลาง
และมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ปัจจุบนัเมืองไฟรบวร์ก กลายเป็นเมืองเก่าท่ีมีช่ือเสียงดา้นความ
สวยงาม และยงัเป็นเมืองท่ีมีแดดและอบอุ่นท่ีสุดในเยอรมนีอีกดว้ย  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านชมโบสถ์ Freiburg Muenster เป็นโบสถใ์หญ่ประจ าเมืองท่ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 313 ปี และ
มีความสูงถึง 116 เมตร โบสถน้ี์รอดพน้จากการท้ิงระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรในระหวา่ง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ ทั้งท่ีตวัเมืองถูกท าลายลงถึง 90% จากนั้นน าท่านเดินเล่น
ถนนท่ีสวยสุดของเมืองท่ีเรียกวา่ Konviktstrasse เป็นบริเวณท่ีมีร้านคา้มากมาย มีไมเ้ล้ือยข้ึนตาม
บา้น ท าใหถ้นนเส้นน้ีน่ารักยิง่ข้ึนไปอีก ละถือเป็นไฮไลทข์องเมืองแห่งน้ีคือ รางน ้าเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูริ่ม
ถนนเกือบทุกเส้นในเมือง สร้างข้ึนในสมยัยคุกลางเป็นท่ีระบายของเสีย ดบัไฟ และใชป้้องกนัไม่ให้
ไฟลามตอนเกิดไฟไหม ้และใหส้ัตวไ์ดด่ื้มกิน ปัจจุบนักลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและเป็นท่ี
นัง่เล่นของเด็กๆในฤดูร้อน 
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ท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เขตป่าด า
ตอนใต(้SOUTH BLACK FOREST) เมืองเลก็ๆท่ีอยูท่่ามกลางป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบ
สุดสวย น าท่านชมทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE LAKE) 
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ผา่นบริเวณน้ี ท่าน
จะไดพ้บกบัยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในป่าด านัน่คือ ยอดเขา FELDBERG ซ่ึงความสูงถึง 1500 เมตร 
เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ีห้อมลอ้มทะเลสาบแห่งน้ี
ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยติดอนัดบัในทวีปยโุรปอีกดว้ย น าท่านชมทิวทศัน์ความงดงามของ
ป่าด า และทะเลสาบ มนตเ์สน่ห์ท่ีท่านจะตอ้งหลงใหลไม่มีวนัลืม 
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 ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  MARITIM  HOTELTITISEE /HOFGUT STERNEN  HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่เจ็ด (7)  ทิทิเซ่ –  ร๊อตไว -  ปราสาท โฮเฮนโซเลน - เอสลงิเก้น - ชตุตการ์ต  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ร๊อตไว (Rottweil) เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัฐ Baden-Wirttemberg ประเทศ
เยอรมนี เป็นรัฐอิสระกวา่ 600ปี เมืองน้ีเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่ในสมยัท่ีกองทพัโรมนัเดินทางผา่นเส้นทาง
แถบน้ี เม่ือสงครามจบก็เร่ิมก่อตั้งปักถ่ินฐานเป็นท่ีอยูอ่าศยั และขยบัขยาย จนเป็นเมืองในปัจจุบนั 
ร็อตไว (Rottweil) ไดรั้บการยอมรับเป็นเมืองแห่งแรกในประวติัศาสตร์ของรัฐน้ี 
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น าท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านไดไ้ดพ้บการบา้นเรือนสีสันลูกกวาดสุดน่ารัก และยงัมีรูปป้ันสุนขัไปทัว่
เมืองเพราะเมืองน้ีเป็นตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธุ์ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและโด่งดงัไปทัว่
โลกในดา้นพละก าลงัและความดุดนั ซ่ึงตั้งแต่โบราณสุนขัพนัธุ์น้ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อชาวเมือง
ในการใชข้นของหรือลากรถเพื่อน าสินคา้และเคร่ืองอุปโภคบริโภคข้ึนมาบนเมืองน้ี ท่ีน่ีจึงมี
พิพิธภณัฑบ์อกเล่าประวติัและขอ้มูลส าคญัของสุนขัพนัธุ์น้ีตั้งอยูด่ว้ย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน ( Hohenzollen Castle) (ระยะทาง 95 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )รัฐ บาเดิน-เวอิร์ทเทมแบร์ก (Baden – Wurttemberg)  
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จากนั้นน าท่าน เข้าชมด้านในของปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน ปราสาทแห่งน้ีเป็น 1 ใน 8 ปราสาทเทพ
นิยายของประเทศเยอรมนั ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือชนบทของ Zollemalb ท่ี
ความสูง 855 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ปราสาทแห่งน้ีเป็นบา้นของราชวงศโ์ฮเฮนโซลเลิร์นมาตั้งแต่
เร่ิมก่อสร้างในศตวรรษท่ี 11 ต่อมาไดถู้กท าลายลงในปี ค.ศ.1423 และสร้างข้ึนใหม่ถึงสองคร้ัง โดย
รูปแบบปัจจุบนัเป็นผลงานจากสมยัศตวรรษท่ี 19 ตอนปลาย ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพ  านกัประจ า
ของราชวงศป์รัสเซีย และเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับราชวงศโ์ฮเฮนโซลเลิร์น ในปัจจุบนัมีการปรับใช้
ปราสาทใหเ้ขา้กบัยคุสมยัมากข้ึน โดยเป็นทั้งโรงละครแบบเปิด สถานท่ีจดัคอนเสิร์ต ปัจจุบนั แต่ละ
ปีมีมีผูค้นมาเยีย่มชมปราสาทแห่งน้ีไม่ต ่ากวา่ปีละ 300,000 คน จึงเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีคนมาเยี่ยม
ชมอนัดบัตน้ๆ ของประเทศเยอรมนั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเอสลงิเก้น อมั เน็คคาร์ (Essingen an Neckar) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เมืองริมฝ่ังแม่น ้าเน็คคาร์ เมืองแห่งน้ีมีการพฒันามาตั้งแต่ยคุโบราณ โดยเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโรมนั ท าใหข้นาดเมืองน้ีค่อนขา้งใหญ่ โดยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น ส่ิงทอ อาหาร เหลก็ เอสลิงเกน้ ไดรั้บความเสียหายบางส่วนจากเหตุสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 แต่ในเขตเมืองเก่านั้นไดรั้บการป้องกนัเป็นอยา่งดี  
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น าท่านชม St.Agnes Bridge สะพานขา้มคลองท่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ.1893 โดยถือวา่จุกน้ีเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี ชม Church of St.Dionys โบสถท่ี์สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 จากนั้น
อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ชตุตการ์ต (Stuttgart) (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) คือเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐ Baden-Württemberg ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า Neckar เป็นตน้ก าเนิดของ
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รถยนตใ์นยคุแรก ๆ มีบริษทัรถยนตท่ี์มีช่ือเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ ,พอร์เช่ ,มายบคั รวมถึงรถ
ตน้แบบคนัแรกของโฟลค์สวาเกน เช่นกนั น าท่านชม จตุรัสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) เป็น
จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในสตุททก์าร์ท ปัจจุบนัจตัุรัสกลางแห่งน้ีมีอาคารประวติัศาสตร์ลอ้มรอบ มี
อนุสาวรียก์ระจายอยูท่ัว่ไป มีการออกแบบท่ีสมมาตร โดยมีสนามหญา้หลายแห่งตดักบัทางเดิน
กวา้ง ตรงกลางมีอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะท่ีเป็นเสาสูง ซ่ึงประดบัดา้นบนดว้ยรูปป้ันคองคอร์เดีย
เคลือบทอง ดา้นขา้งอนุสาวรียมี์น ้าพุประดบัทั้งสองขา้ง ซ่ึงน ้าพุน้ีเป็นจุดไฮไลทข์องจตุัรัสแห่งน้ีท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเยยีมชมเป็นจ านวนมาก  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั   PARK INN BY RADISSON STUTTGART HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือระดบั

เทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่แปด (8)  ชตุตการ์ต – เบซิกไฮม์ - บาด วมิเฟน  - ไฮเดิลเบิร์ก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง Besigheim (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) ซ่ึงไดรั้บการโหวตวา่
เป็นเมืองไวน์ท่ีสวยท่ีสุดของเยอรมนี  เป็นเมืองเก่ายคุกลาง มีถนนแคบๆใหเ้ดินเล่นข้ึนไปยงัสันเขา
ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าสามดา้น น าท่านถ่ายรูปกบั ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงถูกสร้างเม่ือปี 1459 นัน่
คือมีอายปุระมาณหกร้อยปี  

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) (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 
นาที) ตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าเนคคาร์ ( River Neckar) ปัจจุบนัเมืองบาด วิมเฟนไดก้ลายเป็น
ศูนยร์วมของสถาบนัสปาต่างๆ รวมไปถึงเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น
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สถาปัตยกรรม ไม่วา่จะเป็น อาคารศาลาวา่การเมือง โบสถ ์หอคอย โรงแรม พิพิธภณัฑ ์รวมไปถึง
เหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างในแบบโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 

นาที) ตั้งอยูใ่นรัฐ Baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสวยงามริม
ฝ่ังแม่น ้าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่นเชิงเขา 

 



FAIRYTALE VILLAGES IN GERMANY & FRANCE 11 DAYS  (TG) ไรน์แลนด ์- อลัซาส - ป่าด า - บาวาเรีย 11 วนั (TG)  27 | P a g e  
 

จากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนาน
ถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ีเห็นจึงมีหลากหลายตามยคุ โดยเร่ิมก่อสร้างจากยคุโกธิค 
ในศตวรรษท่ี 12 โดยพระเจา้รูเพรชทท่ี์ 3 ปราสาทไดรั้บความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยูใ่นช่วง
สงคราม30ปีและมาถูกเผาท าลายถึง 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝร่ังเศส จึงเหลือตา
ซากปรักหักพงั และไดก้ารยอมรับวา่น้ีคือซากปรักหกัพงัของปราสามท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก น า
ท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม น าท่านชม
เก็บ ถังไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000 ลิตร  

 
จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้ม
แม่น ้ าเน็คคาร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหันกลบัมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวั
สะพานท่ีมีความเช่ือวา่หากไดม้าสัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นน าท่านเดิน
เขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถไฮลิก ไกสทเ์คียร์เค่อ โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 14 เป็นศิลปะแบบโกธิค  
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ค ่า   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  MARRIOTT HOTEL HEIDELBERG หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่เก้า (9)  ไฮเดิลเบิร์ก - ชเวบิชฮาล – ดิงเกลส์บูล - โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

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

ชม. 20 นาที) เมืองเลก็ๆทางตอนใตข้องเยอรมนั โดยเมืองน้ีตั้งอยูท่ี่ราบระหว่างหุบเขา โดยช่ือเมือง
ท่ีมีค าวา่ Hall ต่อทา้ยนั้น มีท่ีมาจากวิธีการผลิตเกลือท่ีอยูใ่ตดิ้นดว้ยการใขค้วามร้อนซ่ึงเป็นท่ี
แพร่หลายอยา่งมากในช่วงยคุกลาง (ค าวา่ Hall ในภาษาเยอรมนัแถบตะวนัตกมีความหมายวา่การท า
บางอยา่งใหแ้หง้โดยใชค้วามร้อน) น าท่านชมบา้นเรือนยคุกลางศิลปะแบบ Half-Timbered ท่ีตั้ง
เรียงกนัตามแนวแม่น ้า Kocher ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187286-d239052-Reviews-Heidelberg_Marriott_Hotel-Heidelberg_Baden_Wurttemberg.html
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิงเกลส์บูล ( Dinkelsbühl ) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1ชม.) 
เมืองท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่แห่งแควน้บาวาเรีย (Bavaria) ของประเทศเยอรมนี (เป็น 1 ใน 10 หมู่บา้นท่ี
สวยท่ีสุดในเยอรมนั ) ส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงและอาคารเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุ
กลาง ดว้ยสีสันและศิลปะในการก่อสร้างอาคารบา้นเรือน จึงส่งผลใหดิ้งเกลส์บูลเป็นเมืองท่ีน่ามา
เยอืนมากท่ีสุด  

 
จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 น าท่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George’s Cathedral) โบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ท่ีถูก
สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 โดยตวัโบสถน์ั้นออกแบบโดย Nikolaus Esele ซ่ึงถือวา่เป็น
โบสถใ์นแบบสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามอีกแห่งของเมือง  ชมภาพเขียนรูปพระเยซูถูกตรึงไมก้างเขน
ฝีมือ มิคาเอล โวลเกอมุท (Michael Wolgemut) ท่ีอยูเ่หนือแท่นบูชาท่ีสร้างในปี 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
ช่อออกดอกบานสะพร่ังแลว้ อีกเอกลกัษณ์ส าคญัของอาคารเก่าก็คือ หลงัคาสีแดงสดท่ีเหมือนกนั
ไปหมดทั้งเมือง ในส่วนของจุดเด่นของอาคารแถบน้ีคงเป็นท่ีหนา้จัว่แบบขั้นบนัได โดยตึกสีส้มท่ี
อยูต่รงหวัมุมจะมีลกัษณะพิเศษเพิ่มนอกจากหนา้จัว่แลว้ยงัมีโดมเล็กๆ อยูด่า้นบนอีก ปัจจุบนัเป็น
โรงแรมท่ีช่ือวา่ อลัเดอร์เมน อินน์ (Aldermen’s Inn) วา่กนัวา่ท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทบัของบุคคล
ส าคญัๆ เช่น จกัพรรด์ิคาร์ลท่ี 5 (Emperor Karl V) เม่ือปี ค.ศ.1546 และกษตัริยกุ์สตาฟ อดอลฟ์ แห่ง

สวีเดน เม่ือปี ค.ศ.1632 จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ 
เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือเรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 49 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึง
ปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เพราะไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นเมืองในยคุกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั  
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น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือวา่เป็น
เมืองท่ีค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ ไวน์ 
โค กระบือ และขนสัตวท่ี์มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) ท่ีตั้ง
ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค น าท่านข้ึนไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสัน จตัุรัส Plönlein
จตุัรัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลานน ้าพุและตลาดเก่า เก่า 
อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั  ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คียง 

วนัที่สิบ (10)  โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. )
เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกบั
มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้าง
ระหว่างปี 1040 - 1225 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้าง
แบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Wurzburg Residence สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 
ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และไดมี้การบูรณะหลายคร้ังเน่ืองจากถูก
ท าลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการคา้ท่ี
ส าคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูก
ท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของ
น ้าพุแห่งความยติุธรรม ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบสถเ์ซนตพ์อล และวิหารใหญ่
ประจ าเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์(ZEIL) 
ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเต็มไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั
เรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระ
ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

 20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 923 

วนัที่สิบเอด็ (11) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

5 – 15 เมษายน 2566** 169,900 169,900 159,900 155,900 30,000 

27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 30,000 

18 – 28 พฤษภาคม 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 30,000 

1 – 11 มิถุนายน 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 30,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มเีอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือเกดิ
เหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่
ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบติัเหตุ 
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

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

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 

b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
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◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างของ
สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็น

ห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่า

วีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หา

กวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือท่านละ 23 กิโลกรัม 1 ช้ิน (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


