
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนิแดนในฝันแคว้นบาวาเรีย 

Bavaria 10 Days 

3 – 12 เมษายน 2563  
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ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางภายใต้โปรแกรม 
“ Bavaria 10 Days ” 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 30 วัน โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, 
รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การ ถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรม
ได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัท
ฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวร ์
จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้
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ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นัดหมายคณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประต ู2) โดยมีเจา้หนา้ที่สิร ิทวัร ์
เซ็นเตอรค์อยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ
และการเช็คอิน 

กรุงเทพฯ–มิวนิก–ฮัลลส์ตัทท–์ซาลสบ์ูรก์ 

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินไทย 
เ ที่ ย วบิ นที่  TG924 เ ว ล า  00.50  –  07 . 05 น .               
(ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศเยอรมนี) สู่ท่าอากาศยาน
มิวนิก ประเทศเยอรมนี  

- เมืองมิวนิก  
- ฮลัลส์ตทัท ์ 
- ซาลซบ์รูก์ 

-  เ ข้าพักที่  Mercure Hotel Salzburg City หรื อ
เทียบเท่า 

 

มิดเทน็วาลด ์- การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ซ่น – 
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น 

- หมู่บา้นมิดเท็นวาลด ์หมู่บา้นเล็กที่ขึน้ชื่อในการ
ทาไวโอลิน และรีสอรท์พกัตากอากาศที่บรรยากาศ
ดีที่สดุ 
- เมืองการม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ซ่น  
- ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั 
- เมืองฟสุเซ่น 
- เขา้พกัที่ Best Western Plus Hotel Füssen หรือ
เทียบเท่า 

 

ปราสาทนานยชวานสไตน ์/ ปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา - ลินเดา - เฟรดดริคฮาฟเฟ่น 
- ปราสาทนอยชวานสไตน ์ไดร้บัการยกย่องว่ามีความ
งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก หรือ ปราสาทโฮ
เฮ็นชวานเกา เป็นอีกหนึ่งแลนด์มารค์แห่งประเทศ
เยอรมนั ที่ไม่ควรพลาด 
- เมืองลินเดา เวนิสนอ้ยแห่งทะเลสาบคอนสแตนซ ์
- เมืองเฟรดดริคฮาฟเฟ่น เมืองสวยริมทะเลสาบ
คอนสแตนซ 
- เขา้พกัที่ Hotel City Krone หรือเทียบเท่า 

 

ททิเิซ่ - อองกีเชม – กอลมาร ์

- เมืองทิทิเซ่ เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขา ตัง้อยู่ในเขตของป่าด า 

- หมู่บ้านอองกีเชม อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุด
ของฝรั่งเศส อยู่ในเสน้ทางการชิมไวน ์

- เมืองกอลมาร ์เมืองหลวงแห่งแควน้อาลซสั 
- เขา้พกัที่ Best Western Grand Hôtel Bristol 

หรือเทียบเท่า 

 

ทะเลสาบเคอนิชสเ์ซ - รามเซา - อินสรูค 
 
- ลอ่งเรือทะเลสาบเคอนิชสเ์ซ ทะเลสาบงามแห่ง
แควน้บาวาเรีย 
- หมู่บา้นรามเซา หมุ่บา้นเล็กที่อยู่ประเทศเยอรมนัที่
ติดกบัพรมแดนประเทศออสเตรีย 
- เมืองอินสบรูค เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
แอลป์ 

- เขา้พกัที่ Hotel Sailer หรือเทียบเท่า 
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วันที ่8 |  
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วันที ่10 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
ริคควีร ์- ริโบวิลล ์- สทราชบูรก์ 

- หมู่บ้านริควีร ์ หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตั้งอยู่บน
เสน้ทางไวนท์ี่มีชื่อเสียงที่สดุในแควน้อลัซาส 
- หมู่บ้านริโบวิลล์ หมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหมู่
อาคารเก่าแก่ที่งดงามราวกบัภาพวาด 
- เมืองเก่าสทราชบูรก์ เมืองมรดกโลก ที่ขึน้ชื่อว่า
เป็น “ลิตเติล้ฝรั่งเศส” 
- เ ข้ าพั กที่  Hotel Mercure Strasbourg Centre 
Gare หรือเทียบเท่า 

 

 

ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – โรเธนบ
วรก์ 

- เมืองไฮเดลเบิร ์ก ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดใน
เยอรมนี 

- ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ 
- โรเธนบวรก์ เมืองโบราณตัง้อยู่ภายในวงลอ้มของ
กาแพงเมือง 

- เขา้พกัที่ Villa Mittermeier หรือเทียบเท่า 

วูร์ซบวร์ก - พระราชวังวูร์ซบวร์ก – แฟรงค์
เฟิรต์ 

- เมืองวูร ์ซบวร์ก  เมืองแรกในการเริ่มต้นเดิน
ทางเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมนติค 

- พระราชวังวูรซ์บวรก์ สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็น
ไฮไลทข์องเมืองนีแ้ละยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็น
มรดกโลก 

- เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์  

น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิรต์ 
ประเทศเยอรมัน เพื่อท าการคืนภาษี และออก
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG923 เวลา 20.40 – 12.30 น. (ณ เวลา
ทอ้งถิ่นปลายทางประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 

12.30 น.  

น าท่านเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศ
ไทย โดยสวสัดิภาพ 
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วันที ่1 | นัดพบเพือ่ท าการเช็คอินทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30 น. 
 

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ชั้น 4 
(ประต ู2) โดยมีเจา้หนา้ที่สิริ ทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอ านวย
ความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน 
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วันที ่2 | กรุงเทพฯ – มิวนิก – ฮัลลส์ตัทท ์– ซาลสบู์รก์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ดว้ยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG924 เวลา 00.50 – 07.05 น. (ณ เวลา
ทอ้งถิ่นประเทศเยอรมนี) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยาน
มิวนิก ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง เมื่อ
ไดส้มัภาระเรียบรอ้ย จากนัน้คณะเดินทางดว้ยรถโคช้
ปรับอากาศออกเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลก ได้แก่
เมืองตากอากาศรมิทะเลสาบ “ฮัลลส์ตัทท”์ (Hallstatt) 
หมู่บา้นชนบทที่สวยงามและไดร้บัความนิยมสงูสุดแห่ง
หนึ่งของโลก อิสระเก็บภาพสวยสดุประทบัใจ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางไปยงัเมืองซาลสบ์ูรก์ (Salzburg) เมืองสวยที่
แสนโรแมนติกที่ สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ได้รับการ
อนุรักษ์เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นบ้านเกิด
ของคีตกวีผูย้ิ่งใหญ่ของโลก นามว่าโมสารท์ (Mozart) 
และใชเ้ป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตรอ์มตะ เรื่อง
มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ซึ่งท าให้
เมืองนีเ้ป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลก โดยเมืองนีม้ีอดีตที่เติบโตมา
จากการผลิตเกลือและการค้าเกลือ ซึ่งในยุคนั้นมีค่า
ประดจุทองค าขาว ดงันัน้ เกลือ (Salz) จึงเป็นที่มาของ
ทั้งชื่อแคว้นและเมือง น าท่านผ่านชม สวนมิราเบล 
(Mirabell) เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สดุของเมือง และ
ยงัเป็นอีกหนึ่งฉากของภาพยนตส์ดุคลาสสิกอย่าง The 
Sound of Music และแวะ เ ดินชมร้านขายสิ นค้า
พื ้นเมืองที่ย่าน ถนนเกไทรเด (Getreidegasse) ที่มี
รา้นคา้ ต่าง ๆ มากมาย จากนัน้ไปต่อที่ พิพิธภัณฑโ์ม
สาร์ทเกบูร ์ตสเฮาส์ Mozart Geburtshaus (Mozart 
Birthplace) บา้นสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสารท์
เกิด เขาอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้ากกว่า 20 ปี ต่อมาเขา
ยา้ยไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บา้นหลังนีถู้กดัดแปลงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ ภายในบ้านหลังนี ้ออกแบบโดย Robert 
Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้
เหมือนตอนที่โมสารท์มีชีวิตอยู่มากที่สดุ 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Mercure Hotel Salzburg City หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่3 | ทะเลสาบเคอนิชสเ์ซ - รามเซา - อินสรูค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางเขา้สู่ประเทศเยอรมนั ขา้มเขตแดนไปสู ่ ทะเลสาบ
เคอนิชสเ์ซ (Konigssee) ทะเลสาบงามแห่งแควน้บาวาเรีย 
ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติ Berchtesgaden ลอ้มรอบดว้ย
ภเูขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการละลายของธารน า้แข็ง 
ความโดดเด่นของทะเลสาบแห่งนีคื้อทศันียภาพที่งดงาม
และน ่าใสราวกบัมรกต เป็นดินแดนแห่งฟยอรด์ที่งดงามที่สดุ
ในประเทศเยอรมนี และน าท่านล่องเรือชมทะเลสาบเคอ
นิชสเ์ซ ชมความงามอย่างเต็มอิ่มความสวยงาม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสูห่มู่บ้านรามเซา (Ramsau) หมุ่
บ้านเล็กที่อยู่ประเทศเยอรมันที่ติดกับพรมแดนประเทศ
ออสเตรีย เป็นหมู่บา้นที่หลบอยู่ในเขตเทือกเขาแอลป์ โดย
หมู่บ้านแห่งนีข้ึน้ชื่อเรียกความสวยงามของธรรมชาติ วิว
ทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์ เซบาสเตียน (St.Sebastian 
Church) เป็นฉาก มีสะพานไมเ้ล็กๆทอดขา้มแม่น า้ Ache ที่
ไหลผ่านหมู่บา้นโดยมีฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ เป็นฉาก
หลงั จากนัน้เดินทางกนัไปต่อที่ เมืองอินสบรูค (Innsbruck) 
เมืองที่ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาแอลป์ และยงัไดร้บัเกียรติใน
การเป็นเจา้ภาพแข่งขนักีฬาฤดหูนาวถึง 2 ครัง้ เที่ยวชมเมือง
อินสบรูค ที่ ได้รับการกล่าวขานว่างดงามเมืองหนึ่งใน
เทือกเขาแอลป์ แม้แต่ราชส านักของราชวงศ์ฮัปสบูรก์ที่
ยิ่งใหญ่ ยังคงสรา้งที่พ านักไว้ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่อาคาร
หลังคาทองค า (Goldness Dachl) ที่สร้างขึน้ด้วยความ
ประณีตละเอียดอ่อนและมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จน
กลายเป็นสญัลักษณข์องเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้าส ์
(Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะ
แบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่  18 ท าให้ดูโดดเด่นและ
หรูหราย่ิงขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์สรา้งตัง้แต่ ค.ศ.
ที่ 16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง, ผ่านชมวงัฮอฟบรูก ์
(Hofburg) ที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว , ฮอฟเกอเค่ 
(Hofkirche) และสวนสาธารณะ (Hofgarten) ใหค้วามร่มรื่น
และงดงามไปดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 

Hotel Sailer หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินเยี่ยมชมหมู่บ้านมิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) เป็น
หมู่บา้นเล็กที่ขึน้ชื่อในการท าไวโอลิน และรีสอรท์พักตาก
อากาศที่บรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนั ทุก
ท่านจะไดเ้ดินเล่นชมเมืองแลสดูอากาศอนับริสทุธิ์ไดอ้ย่าง
เต็มที่ จากนัน้เดินทางไปต่อที่เมืองการม์ิช พารเ์ท่น เคียร์
เซ่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นเมืองที่ถูกขนานนาม
ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศอีกแห่งหนึ่งในเทือกเขา
แอลป์ และเป็นที่นิยมส าหรบัผูท้ี่ชอบเล่นกิจกรรมกลางแจง้
ในช่วงฤดูหนาว อย่างเช่น สกี ในช่วงปี 1936 เมืองนีย้ังได้
จัดงานโอลิมปิกในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย ในตัวเมืองจะมี
ภาพวาดบนก าแพงบา้น และมีสีสนัสวยงาม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze Peak) โดย
กระเชา้เคเบิล้คาร ์ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ไม่ว่าจะหนัไป
มุมไหน ทิศใด องศาที่เท่าไหร่ ท่านก็ไดช้มบรรยากาศและ
วิวที่สวยงามไกลสุดสายตา มีเวลาใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูป 
เช็คอินพรอ้มลงรูปโพสแคปชั่นเก๋ตามสไตล ์ เทือกเขานีเ้ป็น
อีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 
ถา้บรรยากาศดีๆ ทอ้งฟ้าเปิดเฉิดฉาย จากยอดเขานีท้่าน
จะมองจะเห็นทิวทศันง์ดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศ คือ
เยอรมัน, ออสเตรีย, อิตาลีและสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยมียอด
เขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), 
ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) และจากนั้น
เดินทางสูเ่มืองโอเบอรร์ามาเกา (Oberammergau) แปลว่า 
ดินแดนที่อยู่เหนือแม่น า้อมัเมอร ์(Ober = Upper, Ammer 
คือชื่อแม่น ้า, และ Gau = เขตแดน) เมืองนีเ้ป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงดา้นศิลปะการวาดภาพบนผนังที่เรียกว่า ลุฟเทิล
มาลเลอไร (Luftlmalerei) ที่สวยงาม ท าใหบ้า้นเรือนและ
ร้านค้าแทบทุกแห่งในเมืองนี ้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
อย่างมาก และเดินกนัต่อเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ตัง้อยู่ใน
รฐับาวาเรีย ติดชายแดนออสเตรีย และอยู่ที่ปลายทางดา้น
หนึ่งของถนน Romantic road ยิ่งมองจากมุมสูงเมืองนีย้ิ่ง
ทวีความงาม และเมืองโรแมนติกแห่งนีน้ี่แหละคือประตูสู่
ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน ์

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

Best Western Plus Hotel Füssen หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที ่4 | มิดเทน็วาลด ์- การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ซ่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ฟุสเซ่น 
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วันที ่5 | ปราสาทนานยชวานสไตน ์/ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - ลินเดา - เฟรดดริคฮาฟเฟ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ได้เวลาน าท่านก้าวเข้าสู่  ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein Castle) ที่ไดร้บัการยกย่องว่ามีความ
งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกจนได้กลายมาเป็น
ตน้แบบในการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทราที่ 
สวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ทั่วโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับวิว
ปราสาทที่งดงาม ตามมุมที่ท่านปรารถนา  ภายในไดร้บั
การตกแต่งอย่างงดงาม หากใครชื่นชอบภาพวาดฝาผนัง 
งานประติมากรหรือช่างแกะสลกัไมฝี้มือเยี่ยม ที่นี่น่าจะ
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ท  าให้คุณเพลิดเพลิน แถมยังมีห้อง
บลัลงัก ์หอ้งบรรทม หอ้งทรงดนตรี หอ้งโอเปรา่ ทอ้งพระ
โรงที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรอย่างด้วยภาพเขียน
มากมาย เพลิดเพลินกบัปราสาทเต็มอิ่มกนัแลว้  

หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถเขา้ปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และน าทุกท่านไปเขา้ชม
ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่ง
ก็เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์แห่งประเทศเยอรมนั ที่ไม่ควรพลาด 
เป็นปราสาทสีแห่งอร่ามตัง้บนเนินเขาฝ่ังตรงขา้มกบัปราสาท
นอยชวานสไตน ์สรา้งเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นและล่าสตัวข์อง
พระเจา้แม็กซิมิลเลียน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau) เวนิสน้อยแห่งทะเลสาบ
คอนสแตนซ ์เป็นเมืองเล็กอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ดา้นล่างสุดของ
แคว้นบาวาเรียในเยอรมนั และเมืองเก่าแก่ ที่มีทศันียภาพอนั
งดงาม น าทุกท่านเยี่ยมชมเมืองลินเดา เดินเล่นตามถนนคน
เดิน ชมบา้นเรือน แวะถายรูปกบัศาลาว่าการเมืองเก่า ในเขต 
Old Town ที่ เป้นสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของ
เทือกเขาแอลป์ ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบกอธิค
และเรเนสซองสท์ี่งดงาม และจากนัน้ไดเ้วลาเดินทางต่อไปที่
เมืองเฟรดดริคฮาฟเฟ่น (Friedrichshafen) เมืองสวยริม
ทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรือทะเลสาบโบ
เดน (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของยโุรป 

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

Hotel City Krone หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่6 | ททิเิซ่ - อองกีเชม - กอลมาร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เที่ยวชมบริเวณที่เรียกว่า “ป่าด า” (Black Forest)  เป็นป่ 
าสนขนาดใหญ่ที่ขึน้กันหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหู ลูกตา 
โดยป่าแห่งนี ้ตั้งอยุ่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
เยอรมนีมีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละด้วย
ความใหญ่โตบวกกบัความลกึลบันีเ้องที่ท าใหไ้ดร้บัการขนาน
นามว่า ป่าด า (Black Forest) จนกระทั้งถึง เมืองทิทิเซ่  
(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขา 
ตั้งอยู่ในเขตของป่าด า (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี 
จุดเด่นของที่นี่ คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) ทะเลสาบ
ที่สวยงามแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่รูจ้กักนัดีในป่า
ด า ลอ้มรอบดว้ยป่าไมแ้ละภูเขาต ่าเป็นสถานที่ที่งดงามใน
การพกัผ่อนในบรรยากาศที่น่ารื่นรมยแ์ละเป็นธรรมชาติ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดินทางสู่แควน้อัลซาส (Alsace) อีกหนึ่งแควน้ของ
ฝรั่งเศส ที่หลายคนต่างร  าลือกันว่า เป็นแควน้ที่ยังคงรักษา
วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่นเอาไวเ้ป็นอย่างดี ดินแดนที่
ยงัคงอนุรกัษ์วิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบเก่าแก่ รวมไปถึง
เหล่าอาคารบา้นเรือนที่ยงัคงเป็นสถาปัตยกรรมทอ้งถิ่น โดย
เริ่มหมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) หมู่บ้านที่ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บา้นที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” 
รวมทั้งเป็นหนึ่งในเส้นทางการชิมไวน์ทางตะวันออกของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ ได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย และต่อไป
เมืองกอลมาร ์(Colmar) เมืองหลวงแห่งแควน้อาลซสั เป็น
เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโดนเด่นในรูปแบบเรอเนสซองซ ์
เมืองนีม้ีมนตเ์สน่หข์องยุคเก่าอยู่มาก โดยเฉพาะบริเวณที่
เรียกว่า “ลิตเติล้ เวนิส” โดยถือเป็นเอกลกัษณข์องเมืองซึ่งมี
ล  าคลองและบ้านเรือนเก่าแก่ตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงาม
น่ารกั และอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของเมือง
กอลมาร ์

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 Best Western Grand Hôtel Bristol หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่7 | ริคควีร ์- ริโบวิลล ์- สทราชบูรก์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร ์(Riquewihr) เป็น
หมู่บา้นเล็กๆในชนบทตั้งอยู่บนเสน้ทางไวนท์ี่มีชื่อเสียง
ที่สุดในแควน้อัลซาส และเป็นหมู่บา้นที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่ ง ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส  ( Les plus beaux villages de 
France) และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีก
ดว้ย บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเดินเขา้ไป
เหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย ไปต่อกนัอย่างไม่
ขาดสายกับอีกเมืองชื่อ “ริโบวิลล์” (Ribeauville) เป็น
หมู่บา้นเล็กๆที่รายลอ้มไปดว้ยหมู่อาคารสมัยยุคกลาง 
และยุคเรเนสซองซท์ี่งดงามราวกับภาพวาดที่น้อยคน
นักจะมีโอกาสไดม้าเยือน อิสระใหท้่านเดินเล่น และ
ถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั น าท่าน ลิม้ลองชิม
ไวนร์สเลิศของแควน้ และซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น
ตามอธัยาศยั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเ ดินทางกันต่อที่  เมืองเก่ าสทราชบูร์ก 
(Strasbourg) เมืองมรดกโลก บริเวณเกาะกลางน า้ที่
เรียกว่า “กร็องดีล” โดยเริ่มที่บริเวณชุมชนริมน า้ย่าน 
“ลิตเติล้ฝรั่งเศส” ซึ่งประกอบไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่
รูปแบบเรอเนสซองซ ์จากนั้นเดินไปเก็บภาพที่จัตุรสั
กลางเมืองเครแบร ์และตรงต่อไปยังบริเวณมหาวิหาร
ประจ าเมือง “มหาวิหารสทราชบูรก์” ถือเป็นมหาวิหาร
ที่เก่าแก่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 11 - 15 ในรูปแบบโร
มาเนสก์และกอธิค เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลก
ในช่วงยุคกลาง และยังเคยเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สงูที่สุดใน
โลกในครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 - 19 อีกดว้ย 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Hotel Mercure Strasbourg Centre Gare หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่8 | ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – โรเธนบวรก์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์(Heidelberg) เมืองที่
ไดช้ื่อว่าโรแมนติกที่สดุในเยอรมนี เนื่องดว้ยความสวยงาม 
สง่า และสงบของเมือง ประกอบกับมีแม่น า้ Neckar ไหล
ผ่านเมือง จึงท าใหเ้มืองนีม้ีเสน่หแ์ละสรา้งความประทบัใจ
ทกุครัง้แก่ผูม้าเยือน น าคณะเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 
(Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ สรา้งดว้ย
หินทรายแดงทัง้หลงั สรา้งโดยเจา้ชายเอเล็กเตอร ์รูเปรคท์
ที่ 3 ในสไตลโ์กธิก-บาโรก มาถูกท าลายตอนที่ฝรั่งเศสยึด
เมืองได ้ต่อมาไดร้บัการบูรณะ ปราสาทประดบัดว้ยรูปป้ัน
ของเหล่านักบุญ  หน้าทางเข้าปราสาทมีสะพาน Karl-
Theodor-Heuss Bruecke ไฮไลทข์องปราสาทอยู่ที่ถังไม้
เก็บไวน์ใหญ่ที่สุดของโลก หรือ รู ้จักกันในนาม The 
Heidelberg Tun ท าจากไม้โอ๊คหลายพันต้น จุไวน์ได้ถึง 
200,000 ลิตร จะน าพาทุกท่านเขา้ไปถึงหอ้งใตดิ้นเพื่อให้
เห็นกบัสายตาตวัเองว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อไปยังเมืองสวยขนาดเล็กในรัฐบาวาเรีย เป็น
เมืองที่ยังคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บา้นแบบ
ก่ออิฐ มีหลงัคายอดแหลม สีแดงสดถ่ายรูปมุมไหนก็สวย 
สดใส คือ  โรเธนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) 
เป็นเมืองโบราณตัง้อยู่ภายในวงลอ้มของก าแพงเมือง ได้
เวลาส ารวจเมืองแห่งนีโ้ดยเริ่มจาก จตัรุสักลางเมือง, ศาลา
ว่าการเมือง ทางเดินเทา้แคบๆ เล็กๆ เป็นถนนเก่าอัดดว้ย
กอ้นหินตดัเหลี่ยม กนัลอ้รถมา้ลื่นในตอนหิมะตก อิสระให้
ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี ้

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

Villa Mittermeier หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
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วันที ่9 | วูรซ์บวรก์ - พระราชวังวูรซ์บวรก์ - แฟรงคเ์ฟิรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวูรซ์บวรก์ (Wurzburg) เมืองแรกในการเริ่มตน้เดินทางเขา้สู่เสน้ทางสายโรแมนติคอย่าง
เป็นทางการ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้เมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลิตไวน์
ของเยอรมนั ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้ว้นเป็นสไตลบ์าร็อค จึงไดร้บัสมญานามว่าเป็น Baroque City น า
ท่านเขา้ชมพระราชวังวูรซ์บวรก์ (Würzburg Residenz) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลทข์องเมืองนีแ้ละ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก เป็นวังสไตลบ์าร็อคของปริ ้นซ ์บิชอป โดยเป็นผลงานของออกแบบของ
สถาปนิกโนเนมนามว่า Blthasar Neumann ในปี 1720 – 1744 จุดเด่นอยู่ที่ภาพเขียนเฟรสโก ภาพเขียนบนปูน
ปลาสเตอรเ์ปียกที่เต็มไปดว้ยมิติที่งดงามยามแหงนมองซึ่งถ่ายทอดโดยศิลปินชื่อดงัหลายท่าน และหนึ่งในนัน้คือ 
เวเนเชียน จิโอวานนี แบททิสตา ทีโปโล ผูร้งัสรรคภ์าพเขียนเฟรส โกในหอ้งการเ์ดน้ฮอลล์ และจากนัน้แวถ่ายภาพ
กบัโบสถม์าเรียนคาเปลลา (Marienkapelle) เป็นโบสถโ์กธิคตอนปลายที่ใชส้ีแปลกตา เริ่มสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1377 
มาเสร็จสิน้เอาเมื่อปี ค.ศ.1480 เมื่อครัง้สงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกไฟไหมจ้นภายในเสียหายอย่างหนัก ตรงประตู
ทางเขา้จะมีรูปสลกัที่ตกแต่งไวท้ี่จั่วเป็นรูปสาวกของพระเยซูผูเ้ผยแพร่ศาสนาจ านวน 12 คน และรูปสลกัของอดัม 
และอีฟ (Adam and Eve) สรรคส์รา้งโดยทิลมนั ไรนม์นัชไนเดอร ์ศิลปินและช่างฝีมือเอกในยคุกลาง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต (Frankfurt) เมืองที่ไดร้บัการพัฒนาจนกลายมาเป็นชั้นแนวหน้าเมือง
นานาชาติ เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื่องบินี่ีส  าคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลก
ทางดา้นเศรษฐกิจ น าทกุท่านชมเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ บริเวณจัตุรัสรือเมอร ์(Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่าอัน
เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิคที่ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1405 ตรงกนัขา้มกบั
ศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไมซุ้งอันงดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ี่ เรียกว่า ออสไซเล่อ (Ostzeile) ที่
ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่ โดยสามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกท าลายหมดสิน้เมื่อสมัยสง
คารมโลกครั้งที่สอง และแวะถ่ายภาพกับ น ้าพุแห่งความยุติธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ที่ตั้งเด่นเป็น
ตระหง่านอยกู่ ลางลาน น าท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อล และวิหารใหญ่ประจ าเมือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินค้า
หลากหลายบรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิง ย่านถนนซายล ์(Zeil) ถนนสายชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สดุของประเทศเยอรมนีที่เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงคเ์ฟิรต์ (Flughafen 
Frankfurt Am Main International) เพื่อท าการคืนภาษี และออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย 
เที่ยวบินที่ TG923 เวลา 20.40 – 12.30 (+1) (ณ เวลาทอ้งถิ่นปลายทางประเทศไทย) 
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วันที ่10 | กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.30 น. 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ เวลา 12.30 น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 
 
“ขอขอบพระคณุสาหรบัความสนใจ และความไวว้างใจในการรว่มเดินทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบ

กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 
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เงือ่นไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL  

❖ 3 – 12 Apr 2020 96,800 87,200 77,500 19,550 12,600 25,500 

ค่าทัวรต์่อท่านรวม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน 
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุตามมาตรฐานยโุรป 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่  ล่องเรือชมทะเลสาบเคอนิชสเ์ซ, ยอดเขาซุกสปิตเซ่ , ปราสาทนอยชวานสไตน/์ปราสาทโฮเฮ็น

ชวานเกา , ปราสาทไฮเดลเบิรก์ และ พระราชวงัวรูซ์บวรก์ 
✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน                                                                                        

(หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบติัเหตุ , ค่ารกัษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว (หากมีความ
ประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

✓ ค่าทปิคนขบัรถ 2 ยโูรต่อคนต่อวนั 
ค่าทัวรไ์ม่รวม : 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบรกิาร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) : 
1. หากท่านสนใจและประสงคเ์ดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะ

ดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 20,000 บาทต่อผูเ้ดนิทาง

หนึ่งท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด 
ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวรต์่อบุคคลดังต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบับคุคลดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิ ผูท้ี่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั, พดูจาหยาบ

คาย, สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทัวร ์ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรม
ทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดินทางบงัคบัใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซึ่ ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้

การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตม์าส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงือ่นไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลา*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได ้โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ (แต่จะตอ้งไม่
อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุติั
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหน้ับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกัน
ทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บั
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเร็วกว่า
การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง 30 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจ านวน ยกเวน้ค่าวีซ่าในกรณีที่มี
การย่ืนแลว้) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 
หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี ้บริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ  
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• ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวรท์ี่ท่านช าระมาแลว้
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั 

โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการ
บินซึ่งเป็นผูก้  าหนด และทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้นัน้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) : 
❖ การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร ,์ ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน์, สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ 
ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิ
ของสายการบินเท่านัน้ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ความแตกต่างกนั และอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของท่านตามที่ตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุ้ด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศใน
หอ้งพกั โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรือพดัลมใหบ้รกิารเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้ 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดงักลา่ว 

• โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพื่อใหเ้ป็นหอ้งพกัแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดินทางดงักลา่วที่คณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงินค่า Entrance 
Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักลา่วได ้  
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• และหากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่
ดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
• ค่าทวัรน์ีไ้ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านตอ้งใชบ้ริการ ท่านจะถกูเรียกเก็บโดย

ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
• ส าหรบัน า้หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีน า้หนกัเกินกว่าที่ก าหนด 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

• ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีการบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหม้ี
น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั หรือ 23 กิโลกรมั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของสายการบินนัน้ ๆ บรษิัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รบัภาระค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนท่ีเกิน ทัง้นีเ้จา้หนา้ท่ีจะท าการส่ง “ใบเตรียมตวัส าหรบัการเดินทาง” 
ใหแ้ก่ท่านในช่วงก่อนวนัเดินทาง โปรดศกึษาโดยละเอียด 

• กระเป๋า สมัภาระที่มีลอ้เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้บน
ยานพาหนะในการเดินทาง ไดแ้ก่ เครื่องบิน รถโคช้ รถไฟ เป็นตน้ โปรดพิจารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป หรืออเมรกิา มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ 

จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพ
ของคนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเยอรมัน  ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันท าการ 
(ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ทีศู่นยรั์บค าร้องขอวีซ่า 

VFS) ตึกอาคารจามจุรีสแควร ์ชั้น 4 
1. พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและ พาสปอรต์เลม่เก่า ( ถา้มี ) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และหา้มสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียน

สมรส, หย่า / ส  าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 
4. หนงัสือรบัรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดย

ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือ 
เดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 3  เดือน  
6. กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี “หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา” (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ  
7. Statement บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือนที่ออกโดยธนาคาร  โดยตอ้งอพัเดท

ถึงเดือนปัจจบุนัและควรเลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั 
***สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดย
ที่บิดา, มารดา จะตอ้งไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่า
การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถกูตอ้ง 

9. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอทุกกรณี 

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข ทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


