
 
 

BEAUTIFUL SMALL VILLAGE IN BAVARIA & TIROL & ALSACE 10 DAYS (TG) 

เส้นทางเจาะลกึหมู่บ้านเลก็แสนสวย 

บาวาเรีย - ทิโรล - อัลซาส 
(เยอรมนั - ออสเตรีย- ฝร่ังเศส) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หา้มพลาด!! สาํหรบัท่านท่ีชอบเมืองเล็กๆสวยๆ โรแมนติค 

เดินทางไม่ไกล มีเวลาเท่ียวแบบสบายๆ ใหท่้านด่ืมดํ่ากบัทศันียภาพอนัสวยงามเตม็ท่ี 

รบัประกนัความสวยงาม 

>> แถมฟรีขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตทั 

>> สนุกสนานกบัหิมะ Zugspitze Mt. ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั  

>> สนุกสนานกบั Salt Mine  เหมืองเกลือโบราณ !!! 

>> ชมหมู่บ้าน Ramsau หมู่บ้านทีม่วีวิทวิทศัน์สวยมาก  (Unseen)  

>> ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบทีนํ่า้ใสสะอาดทีสุ่ดในยุโรป !! 

>> ชมหมู่บ้าน Riquewihr / Colmar /  Strasbourg  แคว้นอลัซาสสวยระดับโลกในฝร่ังเศส   

>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg  หน่ึงในสามหมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดของเยอรมนั  

>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald / Garmisch / Oberammergau หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen) 

>> ชมหมู่บ้าน Hallstatt / St.Wolfgang หมู่บ้านริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก ในออสเตรีย   

>> เข้าชมปราสาท Linderhof Castle ปราสาทแสนสวยทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของพระเจ้าวุดวคิที ่2 

>> เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพงัที่สวยทีสุ่ดในโลก 

>> ชมเมือง Innsbruck หน่ึงในเมืองสวยททีม่ช่ืีอเสียงระดับโลก 

>> ชมหมู่บ้าน Titisee ในเขตป่าดําต้นกาํเนิดนาฬิกากุ๊กกู  

>> ชมหมู่บ้าน Lidau ริมทะเลสาบ Bodensee 
พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ  

ขาหมูเยอรมนั / ปลาเทราซ ์/อาหารไทย 

เบียร ์ / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  

แจกนํ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือนมนีาคม :   20 – 29  มนีาคม 2563   

เดือนเมษายน :   6 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์) / 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 

เดือนพฤษภาคม :   15 – 24 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2563 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง (2)  มวินิค (เยอรมนั) – ฮอลสตัท – น่ังรถรางชมววิพาโนรามา  -  เซนต์ วูลฟ์กงั  

00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 

07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 200  กิโลเมตร  

ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก จากนั้นนาํท่านเดินเทา้เลาะริม

ทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปิน

พื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยู่

บนหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม

ปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจาํเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ้าพุกลาง

ลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์ 

แถมฟรี นาํท่านข้ึนรถรางข้ึนสู่ภูเขาดา้นบนชมววิมุมสูง สามารถมองเห็นววิพาโนรามา ใหท่้านไดช้มววิเมืองฮอลสตทั 

และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – พ.ย. เท่านั้น ) 

(หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง

รถรางไม่เปิด ให้ขึน้ชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้ขึน้ชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )  
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 

นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั 

เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดเมืองหน่ึงของออสเตรียท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และ

ทุ่งหญา้เขียวขจีเป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกงัค์ มีจํากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิย้ายไปเมืองใกล้เคียง 

วนัทีส่าม (3)  เซนต์วูลฟ์กงั - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี –  หมู่บ้านรามเซา (Unseen)  

                            เปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมความสนุกสนานกบัเหมืองเกลือ  - เบิร์ชเทสกาเด้น 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่
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ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็น ศูนยก์ลางทางการคา้และการ

สาํรวจหาเกลือและสินแร่ นาํท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษตัริย์ (Konigsee) ท่ีมีนํ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่า

เป็นทะเลสาบทีนํ่า้ใสและสะอาดทีสุ่ดในยุโรป ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดใน

ประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกาํเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุนํ้าแขง็

ก่อใหเ้กิดทะเลสาบอนังามพิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งน้ีมี

ความยาวกวา่ 8 กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 602 เมตร เหนือ

ระดบันํ้าทะเล นําท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 

เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนาํท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของ

ดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิย เช่น เน่ืองสภาพ

อากาศมาเอือ้อาํนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทาํการคืนเงินให้ลูกทวัร์ท่าน

ละ 10 ยูโร)   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้น รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)  

เราเป็นบริษัททวัร์แรกทีจั่ดเข้าไปเทีย่ว (ทวัร์ไทยไปน้อยมาก แต่รับรองว่าสวยมาก )  หมู่บา้นเล็กๆ Unseen 

ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดนออสเตรียท่ีหลบซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียง

อยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามของววิทิวทศัน์ โดยมีโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็นฉาก มี

สะพานไม่เล็กทอดขา้มแม่นํ้า Arche ท่ีไหลตดัผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั นาํ

ท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชมดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอธัยาศยั 

 
นาํท่านเขา้ชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) เป็นเหมืองเกลือท่ีถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัอดีต เหมืองเกลือ 

เป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองคาํขาว นาํท่านนัง่รถรางลอด

อุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถํ้าเกลืออนัระยบิระยบั และทะเลสาบใตภู้เขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราว

กบัอยูใ่นเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือ

โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการบาํรุงรักษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกจิกรรมที่

สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ *** 
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   

ทีพ่กั ALPENHOTEL FISCHER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัทีส่ี่ (4) เบิร์ชเทสการ์เดน  - อนิน์สบรูค  - มดิเทน็วาลด์ (Unseen)  -  การ์มสิช์ ปาร์เทนไครเช่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 150  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 

1.15 ชม.) หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอิน “Inn River” และ

โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก 

เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมือง แห่งน้ี  ระหวา่งทาง

ท่านจะไดพ้บกบัววิสองขา้งทางท่ีสวยงาม ตามถนนเส้นทางอลัไพน์ ผา่นทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้น 

ทุ่งหญา้ นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลงัคาทองคํา (Goldenness Dachl) ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีต

ละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ 

(Helblinghaus)ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ทาํใหดู้โดดเด่น

และหรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรม

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อะคนัตุกะจากต่างแดน มาแลว้อยา่งมากมาย นาํท่านถ่ายรูปดา้น

นอกกบั พระราชวงัฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวงัท่ีราช สาํนกัใชแ้ปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว

และบนัทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศออสเตรีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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จากนั้นนาํท่านเดินออกเดินทางสู่เมือง มดิเทน็วาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 45 นาที) พรมแดนระหวา่งเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ และ

ได้ขึน้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานท่ี UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย นาํท่าน

ชมเมืองสูดอากาศอนับริสุทธ์ิ เดินเล่นนัง่จิบกาแฟ ชมววิทิวทศัน์หรือเลือกสินคา้ท่ีระลึก จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที) เป็นหน่ึงใน เมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม

มาพกัผอ่นกนับา้นเรือนตกแต่งดว้ยสไตลบ์าวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบา้นเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอด

เขา Zugspitze ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนันีและเป็นเมืองสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดินป่า 

เล่นสกี หรือทาํกิจกรรมกลางแจง้ต่าง นาํท่านเดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคของเมือง 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ทีพ่กั               MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

  หมายเหตุ : โรงแรมเมืองการ์มิช มีจํากดั หากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง 
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วนัที่ห้า (5) การ์มิส – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY)  - โอเบอร์อมัเมอร์เกา  -  

                        ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ - ฟุสเซ่น                         

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ใหท้่าน

เก็บภาพประทบัใจจากจุดชมววิบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบันํ้าทะเล ท่ีทาํใหเ้กิด

กิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์

งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวสิเซอร์แลนดโ์ดยมียอดเขาท่ีอยู่

เคียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรค์

ของนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํ้าแขง็สายเดียวของ

เยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั 

อิสระท่านตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง บนยอดเขา  

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง 

20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที)ช่ือเมืองมาจากคาํ 3 คาํ Ober ก็คือ Upper ส่วน Ammer ก็คือ ช่ือแม่นํ้าท่ี

อยูต่รงนั้น ส่วน Gau ก็คือ เขตแดน แปลง่ายๆ ก็คือ ดินแดนท่ีอยูเ่หนือแม่นํ้าอมัเมอร์ เมืองเป็นศูนยก์ลางของ

ศิลปะการวาดภาพบนผนงัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการเพน้ทก์าํแพงบา้นใหส้วยงามในประเทศเยอรมนั ทาํให้

บา้นเรือนในเมืองน้ีรวมถึงร้านคา้แทบทุกหลงัมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ตลอดทางเดินจะมี

ร้านคา้ส่วนใหญ่มีสินคา้จาํพวกของท่ีระลึกท่ีใชฝี้มือทาํจากไม ้ไม่วา่จะเป็นตุก๊ตา บา้นนก ท่ีกั้นประตู รูปไม้

กางเขน อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

Beautiful Small Village 10 DAYS (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   8 | P a g e  
 



 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ (Linderhof) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 

นาที) เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีพระเจา้ลุควคิท่ี 2 ไดส้ร้างข้ึนมานบัเป็นปราสาทหลงัท่ี 2 ท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จไป

เยอืนฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทบัใจในพระราชวงัแวร์ซายน์ จุดประสงคเ์พื่อใชล่้าสัตวแ์ละถือ

วา่เป็นปราสาทท่ีเล็กท่ีสุดใน 3 ปราสาทท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน โดยใชเ้วลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโค

แบบฝร่ังเศส  นาํท่านเขา้ชมหอ้งภายในปราสาท ซ่ึงเปิดใหท้่านชมเพียง 9 หอ้งเท่านั้น เช่น บลัลงักเ์ปลือกหอย,

หอ้งบรรทมห้องเสวย,หอ้งแต่งตวั เป็นตน้ ซ่ึงถูกตกแต่งไดอ้ยา่งวจิิตรอลงัการมาก ถือวา่เป็นปราสาทเล็กๆ แต่

อดัแน่นไปดว้ยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆ จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปพอสมควร   

 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น ( Fussen) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมือง

ฟุสเซ่นตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเยอรมนั เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เมืองฟุสเซ่นนั้นข้ึนช่ือเร่ือง

ความสวยงามของตวัตึกรามบา้นช่องเพราะทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจน

ไดรั้บสมญานามวา่ City of candy 
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

ทีพ่กั               LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฟุสเซ่นมีจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่หก (6)   ฟุสเซ่น - ลนิเดา - ทิทิเซ่  

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินสู่เมือง ลนิเดา (Lindau)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมือง

ตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกช่ือคือทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) 

จากนั้นนาํท่านเดินชม ลินเดา เมืองเล็กท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็นเมืองเล็กๆอยูร่ะหวา่งสามประเทศ คือ

เยอรมนั ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด ์ดว้ยของเมืองท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบโดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขาเอลป์

จนไดรั้บฉายาวา่ แชงกรีลา แห่งเยอรมนั นาํท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง ถ่ายรูปกบัเสาประภาคาร

บาวาเรียและเสารูปสิงโตซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลินดา อิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เขตป่าดํา

ตอนใต้(SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆท่ีอยูท่่ามกลางป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย 

นาํท่านชมทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบททิเิซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ป่าดาํมีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 เมตร ผา่นบริเวณน้ี ท่านจะไดพ้บกบัยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

ป่าดาํนัน่คือ ยอดเขา FELDBERG ซ่ึงความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบั

ความสวยงามของธรรมชาติท่ีหอ้มลอ้มทะเลสาบแห่งน้ีซ่ึงถือเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยติดอนัดบัในทวปี

ยโุรปอีกดว้ย นาํท่านชมทิวทศัน์ความงดงามของป่าดาํ และทะเลสาบ มนตเ์สน่ห์ท่ีท่านจะตอ้งหลงใหลไม่มี

วนัลืม  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กก ูเป็นของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั               MARITIM HOTEL TITISEE หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัที่เจด็ (7) ทิทิเซ่ - กอลมาร์ – ริคเวยี – สตราสบูร์ก – โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ช้อปป้ิง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 80  กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 1.15 

ชม.) เมืองในแควน้อาลซสั ประเทศฝร่ังเศส และเป็นหน่ึงใน (เมืองท่ีถูกจดัอนัดบั 1ใน 10 เมืองโรแมนติคท่ีสุด

ในโลก) ไดรั้บการขนานนามวา่เวนิสนอ้ย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และยงั

เป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการ

อนุรักษเ์มืองใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์

ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัเหมือนในยุคกลาง  ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รัก

จากทัว่โลกเดินทางมาฮนันีมูนท่ีน่ี จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านสู่เมือง ริคเวยี (Riquewihr) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที ) เมือง

ท่ีติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus Beaux Village 

de France หรือหมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดในฝร่ังเศส นาํท่านเดินชมบา้นเรือนท่ีอยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น

ท่ีไวส้าํหรับทาํไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิง่นกั นาํท่านเดินเล่น

ชมเมือง ริคเวยี ท่านจะไดพ้บกบัร้านเรือนท่ีมีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ 
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ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ใหท้่านเลือกนัง่จ๊ิบไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระใหท้่านเดินถ่ายรูป

จนเป็นท่ีพอใจ  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ) 

เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีความ

สวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่นํ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลาง

แห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)   นาํท่านถ่ายรูปกบัมหา

วหิารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวหิารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดใน

ยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างข้ึน

ในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่ 260 ปีตวัวหิารมีการรวบรวมรูปแบบการ

ก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้น

ตามอธัยาศยั  

 
คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัที่แปด (8)  สตราสบูร์ก – ชมเมือง La Petite France -  ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลิเบิร์ก  -     

                       โรเธนเบร์ิก   

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชมเขต  la Petite France  ของเมืองสตราสบูร์ก ซ่ึงมีภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสอง

แม่นํ้า ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลอง

Beautiful Small Village 10 DAYS (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   12 | P a g e  
 



เช่ือมต่อกนัไปมากมาย บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆของ

เมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณ

สไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des Moulins และยงัไดรั้บการ

ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) 

 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1

ชม. 30 นาที ) ตั้งอยูใ่นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศสวยงามริมฝ่ัง

แม่นํ้าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่นเชิงเขา 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 400 ปี

จึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ีเห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเร่ิมก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษท่ี 12 

โดยพระเจา้รูเพรชทท่ี์ 3 ปราสาทไดรั้บความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาทาํลาย

ถึง 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝร่ังเศส จึงเหลือตาซากปรักหกัพงั และไดก้ารยอมรับวา่น้ีคือซาก

ปรักหักพงัของปราสามท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก นําท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็น

เมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม นาํท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000ลิตร 

จากนั้นนาํท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก นาํท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้มแม่นํ้ าเน็ค

คาร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหนักลบัมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสี

ชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก นาํท่านชมรูปป้ันลิง บนตวัสะพานท่ีมีความเช่ือวา่หากไดม้า

สัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกคร้ังหน่ึง จากนั้นนาํท่านเดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

โบสถ์ไฮลิก ไกสทเ์คียร์เค่อ โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระ

ใหทุ้กท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของฝากมากมายตามอธัยาศยั   
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 จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) หรือ

เรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก ( ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์

ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี สําคญัของนักท่องเท่ียวจากทัว่โลก 

เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองในยุคกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั จากนั้นนาํท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก 

เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของกาํแพงเมืองถือวา่เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโร

แมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และแนวกาํแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่ง

บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีทาํการคา้ ไวน์ โค กระบือ และขนสัตวท่ี์มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาํท่านชม ศาลา

วา่การเมือง (Town Hall) ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์สําคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 

ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นําท่านข้ึนไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน

ท่ี จตุัรัส Plönlein จตุัรัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลานนํ้าพุและตลาดเก่า 

อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ท่ีพกั  GOLDENER  HIRSCH  HOTEL ROTHENBURG หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ :  เมืองโรเธนเบิร์ก โรงแรมมีจาํนวนจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 
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วนัที่เก้า (9)  โรเธนเบิร์ก – อสิระชมเมืองโรเธนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง -  

สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 จากน้ันอิสระให้ท่านเดินชมเมืองโรเธนเบิร์ก เก็บภาพความประทับใจยามเช้า เมืองที่ขึ้นช่ือว่าสวยที่สุดใน

เยอรมัน จนได้เวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการคา้ท่ี

สําคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. ) จากนั้นนาํท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ 

(ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ี

ไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบ

ฟาคแวร์กเฮ้าส์ ท่ี เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ท่ีได้รับการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษา

รายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกทาํลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดนาํท่าน 

ถ่ายภาพความสวยงามของนํ้ าพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่าน

อยูก่ลางลาน ผา่นชมโบสถเ์ซนตพ์อล และวหิารใหญ่ประจาํเมือง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาว

ท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น 

Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 923 

วนัที่สิบ(10)  กรุงเทพ – สุวรรณภูม ิ

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

TWIN SOLE 

USE 

จ่ายเพิ่ม 

20 - 29 มนีาคม 2563 102,900 102,900 97,900 92,900 20,000 

6 – 15 เมษายน 2563  112,900 112,900 107,900 102,900 22,000 

29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563  109,900 109,900 104,900 99,900 22,000 

15 – 24 พฤษภาคม 2563 105,900 105,900 100,900 95,900 22,000 

29 พฤษภาคม – 7 มถุินายน 2563 105,900 105,900 100,900 95,900 22,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบงัคบัเปิด  2 หอ้ง 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* * 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ 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) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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	กำหนดการเดินทาง

