1

กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม / , 21 มิถุนายน / , 26 กรกฎาคม
9, 23 สิงหาคม / , 27 กันยายน
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Map Travel of Bavaria Tirol Alsace
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วันแรกของการเดินทาง (1)
22.00น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)

กรุงมิวนิค (เยอรมัน) - ฮัลล์สตัทท์ (ออสเตรีย) - ซาลส์ บูร์ก

00.50 น.
06.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิค (Munich International Airport) ณ เมืองมิวนิค (Munich) อันทันสมัย
ของประเทศเยอรมัน (Germany) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชนําท่านออกเดินทางข้ามพรหมแดนสู่ ประเทศ ออสเตรี ย (Austria) ท่านเดินทางผ่าน
บรรยากาศทีสวยงามของป่ าเขา ไปยัง บริ เวณ อัพเพอร์ ออสเตรีย (Upper- Austria) หรื อบริ เวณ ซาลส์ กมั เมอร์ กูท
(Salzkammergut Lakes) อันเป็ นทีตังของแหล่งท่องเทียวทะเลสาบมากมาย ปั จจุบนั เป็ นพืนทีท่องเทียวทีเต็มไป
ด้วยทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซึ งวางตัวเรี ยงรายโอบล้อมของเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติก เป็ นกลุ่มแรกทีค้นพบ
ความงดงามของพืนที บริ เวณทีเคยเป็ นแหล่งผลิตเกลือทีใหญ่ทีสุ ดในแถบเทือกเขาแอลป์ (The Alps) แถบนี จน
เข้าสู่ เมืองฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) เมืองทีได้
ชือว่าเป็ นเมืองทีตังอยูร่ ิ มทะเลสาบทีสวยทีสุ ดในโลก จนได้รับการขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ภาพ
ของหมู่บา้ นทีมีเทือกเขาเป็ นองค์ประกอบอยูด่ า้ นหลังทีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพทีถูกเผยแพร่ ไปมากทีสุ ดของ
ออสเตรี ย (Austria) และเป็ นเมืองทีมีเหมืองเกลืออายุเก่าแก่ทีสุ ด และ เมืองมีอายุกว่า 4,500 ปี

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึนรถรางขึนสู่ เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ทีตังอยูบ่ นภูเขาสู งอายุมากกว่า , ปี มีความสู งกว่า
ระดับนําทะเล ประมาณ เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางขึนสู่ ยอดเขาเพียง นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความ
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สวยงามของเมือง เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) และทะเลสาบจากด้านบนทีได้รับการขนานนามว่า Unesco World
Heritage view ณ จุดชมวิว Sky Walk (รถรางเปิ ดให้ บริการเฉพาะ ช่ วงเดือนเมษายน - พฤศจิกายน เท่ านัน)

หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่ างๆเช่ น เนืองสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ งหรื อทางรถราง
ไม่ เปิ ดให้ ขนชม
ึ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิในการงดให้ ขนชม
ึ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง นาที) เมืองสวยทีแสนโรแมนติกทีสุ ดเมืองหนึงของยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็ นมรดกโลก เมือปี ค.ศ.
เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีผยู ้ งใหญ่
ิ
ของโลก นามว่าโมสาร์ ท (Mozart) และใช้เป็ นสถานทีในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ อมตะ (ทีสร้างจากเรื องจริ งของคุณครู มาเรี ย) เรื องมนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ซึ งทําให้
เมืองนีเป็ นทีรู ้จกั ไปทัวโลก โดยเมืองนีมีอดีตทีเติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือ ซึ งในยุคนันมีค่า
ประดุจทองคําขาว ดังนัน เกลือ (Salz) จึงเป็ นทีมาของทังชือแคว้นและเมือง นําท่านชม เมืองซาลส์ บูร์ก
(Salzburg) เริ มกันที บริ เวณ สวนมิราเบล (Mirabell) ทีมีดอกไม้สวยงาม นําท่านเดินข้ามสะพานบน แม่นาซาล
ํ
ซาค (Salzach River) ชม มหาวิหารประจําเมือง (Salzburg Cathedral) ถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์โมสาร์ ท (Mozart
Monument) และ บ้ านเกิดของนักดนตรียุคบารอคท่ านนี (Mozart Geburtshaus) ซาลส์บูร์ก (Salzburg) เป็ น
เมืองทีมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ตังอยูท่ ่ามกลางเนินเขาล้อมรอบ มีแม่นาไหลผ่
ํ
านกลาง สองฟากฝังเป็ นตึก
พระราชวัง โบสถ์ทีมียอดแหลมน้อยใหญ่น่าชม ด้านหลังของเมืองเป็ นภูเขาและป้ อมปราสาทดุจเมืองในเทพ
นิยาย เหมาะแก่การเดินเทียวชมเมือง มีเวลาให้ท่านเดินชมร้านขายสิ นค้าพืนเมืองทีย่าน ถนนเกไทรเด
(Getreidegasse) ทีมีร้านค้า ต่าง ๆ มากมาย ซึ งป้ ายร้านค้าจะเป็ นรู ปบ่งบอกถึงสิ นค้าทีขายกันมา ตังแต่สมัย
โบราณ
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18.30 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)

ซาลส์ บูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้ น – รามเซา – อินสบรู ค

07.00 น. บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านท่านไปยัง ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) (ระยะทาง 29 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ที
มีนาใสราวกั
ํ
บมรกต ทะเลสาบแห่งนี เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ ดทีงดงามทีสุ ดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขา
แอลป์ มีแหล่งกําเนิ ดจากการละลายของกลาเซี ยบนยอดเขา ตังแต่ยคุ นําแข็ง ก่อให้เกิดทะเลสาบทีงดงาม ให้ทุก
ท่านเปลียนบรรยากาศเป็ นการล่องเรื อพลังงานไฟฟ้า ทีถูกสร้างขึนเพือให้บริ การนักท่องเทียวมาตังแต่ปี ค.ศ.
เพือไม่เกิดมลภาวะ เรื อจะนําท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ ด จนถึง โบสถ์บา –โธโลมิว อันเป็ นเสน่ห์
ของดินแดนแห่งฟยอร์ ดนี

จากนัน นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่
ทีสุ ดทีนักท่องเทียวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนีถูกก่อตังขึนให้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและการ
สํารวจหาเกลือและสิ นแร่ เมืองเก่าแห่งนีเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบนทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้
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12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันแวะชม หมู่บ้านรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) หมู่บา้ นเล็กๆ
น่ ารัก Unseen ของเยอรมันทีพรมแดนออสเตรี ยทีหลบซ่ อนตัวในเขตเทือกเขาแอลป์ โดยหมู่บา้ นเล็กๆแห่ งนี มี
ชื อเสี ยงอย่างมากในเรื องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์ เซบาสเตียน (St.Sebastian Church)
เป็ นฉาก มีสะพานไม้เล็กๆทอดข้ามแม่นาํ Ache ทีไหลผ่านหมู่บา้ นโดยมีฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลัง
นําท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อสามารถเข้าชมด้านในของโบสถ์ได้ฟรี

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินสบรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) หนึงใน
สามเมืองเอกด้านการท่องเทียวของประเทศออสเตรี ย (Austria) อีกสองแห่งคือเวียนนา (Vienna) และซาลส์บูร์ก
(Salzburg)
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ตังอยูร่ ิ มฝังแม่นาอิ
ํ น (Inn River) สําหรับความหมายของเมืองอินสบรู ค(Innsbruck) แปลว่าสะพานแห่งแม่นาอิ
ํ น
(Inn River) มีลกั ษณะเป็ นทีราบแคบ ๆ แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ (The Alps) เดิมเป็ นเมืองตากอากาศ
ของจักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ีเข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็
ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ยเทเรเซี ย ผูย้ งใหญ่
ิ
หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนา
ปาร์ ต นําท่านชม เมืองอินสบรูค (Innsbruck) เมือจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที เมืองอิน
สบรู ค(Innsbruck) และ เมืองอินสบรู ค(Innsbruck) จึงเปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานันไปโดย
ปริ ยาย เสน่ห์ของเมืองอยูท่ ี อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ทีสร้างขึนด้วยความประณี ตละเอียดอ่อน
และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับเฮลบลิงเฮ้ าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิ คตอนปลายทีมีการเพิมศิลปะแบบโรโคเข้าไปในศตวรรษที18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรู หรายิงขึน โรงแรม
โกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตังแต่ค.ศ.ที16 เป็ นโรงแรมทีเก่าแก่ทีสุ ดของเมืองและยังเคย
ใช้ตอ้ นรับอะคันตุกะจากต่างแดนมาแล้วอย่างมากมาย พระราชวังฮอฟบูรก์ (Hofburg Palace) พระราชวังทีราช
สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ ทียิงใหญ่ทีสุ ดของประเทศ
ออสเตรี ย (Austria)
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19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Innsbruck Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

อินสบรู ค – มิดเท็นวาลด์ – การ์ มชิ พาร์ เท่ น เคียร์ เซ่ น – โอเบอร์ รามาเกา - ฟุสเซ่ น

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศเยอรมัน (Germany) กันที เมืองมิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) หมู่บา้ นเล็กๆ ทีอยูร่ ะหว่างพรหมแดนประเทศเยอรมัน และ ออสเตรี ย
ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ และได้ขึนชือว่า “หมู่บ้านทีสวยติดอันดับของเยอรมัน” ถือเป็ นอีกหนึงสถานที
Unseen อีกด้วย นําท่านเดินชมเมืองสู ดอากาศอันบริ สุทธิ เดินเล่นจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรื อเลือกซือสิ นค้า
พืนเมืองตามอัธยาศัย

จากนันนําท่านไปต่อกันทีเมืองการ์ มิช พาร์ เท่ น เคียร์ เซ่ น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมืองในหุ บเขาทางใต้ของเยอรมัน หนึงในเมืองสวยงามอันดับต้นๆของเยอรมัน
ตัวเมืองมีภาพวาดบนกําแพงบ้านสไตน์บาวาเรี ยน มีภาพเขียนสี ตกแต่งตามบ้านเรื อนและถือว่าเป็ นประตูสู่ยอดเขา
ซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาสู งสุ ดของเยอรมัน อีกด้วย

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ (Garmisch-Partenkirchen’s Bahnhof) นําท่านขึนเคเบิลคาร์โดย
จุดประสงค์หลักเพือนําท่านพิชิต ยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze Peak) ซึ งเป็ นยอดเขาทีสู งทีสุ ดในประเทศ
เยอรมัน(Germany) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบทีอยูเ่ บืองล่างทีเกิดจากหิ มะบนเขาละลาย และจาก
กระเช้ามองลงไปข้างล่างจะเห็นธารนําแข็งยังหลงเหลืออยูเ่ มือขึนมาถึงนําท่านชมวิวบนยอดเขาทีสู งทีสุ ดใน
เยอรมัน(Germany) คือ , เมตร ถ้าบรรยากาศอํานวยจากยอดเขาสามารถมองจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกล
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13.00 น.

ไปถึง ประเทศด้วยกัน คือเยอรมัน(Germany) ออสเตรี ย (Austria)อิตาลี(Italy) และ สวิตเซอร์ แลนด์
(Switzerland)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมซุกสปิ ตซ์ ปลาต (Zugspitzblatt) ธารนําแข็งสายเดียวของเยอรมัน (Germany) ทียามหิ มะตกหนาระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-มิถุนายน จะกลายเป็ นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ ใกล้เคียงยังมีภตั ตาคารพร้อมบาร์ กลางหิ มะ
ให้คุณนังพักอย่างสบายๆ ในวิวมหัศจรรย์รอบตัว นอกจากนันยังมีนิทรรศการทีสถานี บนเขา ซึ งเป็ นนิทรรศการ
ตังแสดงสู งสุ ด ในเยอรมัน(Germany) เล่าเรื องราวในอดีตของ ยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze Peak) จากครังแรกที
ถูกพิชิตเมือ ปี ก่อนจนถึงปั จจุบนั โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบันทึกแห่งความสําเร็ จต่างๆ ทีน่าสนใจ
ประกอบนิทรรศการ จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอร์ รามาเกา (Oberammergau) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นเมืองมีชือเสี ยงในเรื อง การแสดง Passion Play, ศิลปะการเพนท์กาํ แพง
บ้าน ซึ งเรี ยกว่า Luftlmalerei และ งานไม้แกะสลักค่ะเดินดูกนั ได้อย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ ทังงานไม้สวยๆ และ
บ้านเรื อนโดยแต่ละหลังๆ ต่างก็เพนท์สีกาํ แพงบ้านกันต่างๆไป ทีสังเกตุ จะเห็นลวดลายเค้าจะวาดให้เป็ นมิติ มี
แสงเงาและมักจะมีเรื องราวเกียวข้องทางศาสนา พาทุกท่านเดินเล่นใน เมืองโอเบอร์ รามาเกา (Oberammergau)
บ้านแต่ละหลังเพ้นลวดลายกันไว้อย่างเต็มทีบ่งบอกถึงประวัติของตัวเจ้าของบ้านเอง เดินเข้าไปภายใน ย่ านเมือง
เก่ า (Old town) จะพบกับร้านขายชินงานแกะสลัก พบเห็นได้มากมาย ทัวเมือง อิสระให้ทุกท่านถ่ายรู ปกันอย่าง
เต็มที ทุกซอกทุกมุมเมือง

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมืองฟุสเซ่ น (Fussen) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) เมืองสุ ดท้าย บนถนนสายโรแมนติก เมืองนีเป็ นเมืองเก่ามาตังแต่ครังจักรวรรดิโรมัน เป็ นทีตังของปราสาท
ของกษัตริ ยบ์ าวาเรี ย และยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และห่างจากชายแดนประเทศออสเตรี ย (Austria)
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เพียงแค่ กิโลเมตรเท่านันเมืองนีมีชือเสี ยงตอนทีริ ชาร์ ด วากเนอร์ นักประพันธ์ นักดนตรี ทีมีชือเสี ยงของ
เยอรมัน เข้าเฝ้าพระเจ้าลุควิกที และเมืองนีปรากฎในภาพยนตร์ เรื อง The Great Escape อันโด่งดังทีพระเอก
สตีฟ แมคควีน ขีมอเตอร์ ไซด์ไปทัวเมืองนีด้วย เมืองสุ ดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่ งเรื องใน อดีต
ตังแต่ยคุ โรมัน ทีใช้เมืองนีเป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและซือขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองทีแสนจะน่ารัก มี
ร้านอาหาร, โรงแรมทีพักตลอดจนร้านขายของทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

18.30 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Luitpoldpark Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.30 น.

ฟุสเซ่ น – ชวานสเกา - สไตน์ กาเดน - ลินเดา - เฟรดดริคฮาฟเฟ่ น

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (Schwangau Village) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) อันเป็ นทีตังของปราสาทอันมีชือเสี ยงโด่งดังทีสุ ด อันได้แก่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein
Castle) สร้างในสมัยพระเจ้าลุควิคที แห่งบาวาเรี ย (Bavaria)ในช่วง ค.ศ.
– 1886 เป็ นปราสาททีได้รับการ
ยกย่องว่ามีความงดงามมากทีสุ ดอีกแห่งหนึงในโลก จนได้กลายมาเป็ นต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้า
หญิงนิทราที สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมถึงแดนเนรมิตของบ้านเราด้วย ให้ท่านได้มี
เวลาเก็บภาพของ ปราสาททีงดงาม คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) และ ปราสาทโฮเฮน
ชวานสเกา (HohensSchwangau)
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12.00 น.

นําท่านเข้า ชมภายในตัวปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ทีได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม
วิจิตรตระการตาด้วยภาพเขียนเกียวกับเรื องราวอุปการ และ ห้องทรงงาน (Throne Hall), ห้องบรรทม (Bedroom)
รวมไปถึงห้องโถงใหญ่ (Lower Hall) ทีหาคําบรรยายใดมาเปรี ยบไม่ได้ หากคุณไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์ กาเดน (Steingaden) (ระยะทาง 18 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ
20 นาที) เพือนําท่านชมโบสถ์สไตล์ร็อคโคโคทีการันตีความงดงาม และยกย่องให้เป็ นมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก

นําท่าน เข้าชมโบสถ์ วสี เกอเชอ (Wieskirche) โบสถ์เล็กๆท่ามกลางธรรมชาติทีภายในโบสถ์ได้รับการตกแต่งไว้
อย่างสวยงามอลังการในสไตล์ร็อคโคโค (Rococo) ทีสมบูรณ์แบบทีสุ ด ด้วยบรรดารู ปปั นนักบุญ เหล่าบรรดา
นางฟ้า รวมถึงภาพวาดบนผนัง และบนเพดานทีสวยงามราวหลงอยูใ่ นสวรรค์วมิ านเลยทีเดียว โบสถ์แห่งนีสร้าง
ขึนช่วงปลายปี
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง นาที) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรี ยน เมืองทีมีลกั ษณะเป็ นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบ
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ล้อมเอาไว้ อีกทังฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทศั นียภาพอันงดงาม เป็ นอีกหนึงเมืองทีสวยงามเป็ น
อันดับต้นๆ ของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานทีท่องเทียว ผูค้ นทีมีสีสนและมีชีวติ ชีวา

นําท่าน ชมเมืองลินเดาน์ เดินเล่นตามถนนแมกซิ มิเลียน ชมบ้านเรื อนทีงดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาว่ า
การเมืองเก่ า Alte Rathaus (Old Town Hall) ทีสร้างเสร็ จในปี ค.ศ.
ทีเป็ นตัวอย่างทีดีของสถาปั ตยกรรมใน
แถบหุ บเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ทีผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิ ค และเรอเนส
ซองส์ทีงดงาม

19.00 น.

จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฟรดดริคฮาฟเฟ่ น (Friedrichshafen) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) เมืองสวยริ มทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรื อทะเลสาบโบเดน (Bodensee)
ทะเลสาบทีใหญ่เป็ นอันดับทีสามของยุโรป โดยทะเลสาบตังบนความสู งที เมตรเหนือระดับนําทะเลปาน
กลาง มีขนาดประมาณ ตารางกิโลเมตร เป็ นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมนี ออสเตรี ย และสวิตเซอร์ แลนด์
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก City Krone Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

เฟรดดริคฮาฟเฟ่ น – ทิทเิ ซ่ - อองกีเชม (ฝรังเศส) - กอลมาร์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ บริ เวณทีเรี ยกว่า ป่ าดํา (Black Forest) เป็ นป่ าสนขนาดใหญ่ทีขึนกันหนาทึบเป็ นแนวเขาสุ ดลูกหู
ลูกตา โดยป่ าแห่งนี ตังอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศเยอรมนีมีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
และด้วยความใหญ่โตบวกกับความลึกลับนีเองทีทําให้ได้รับการขนานนามว่า ป่ าดํา (Black Forest) จนกระทังถึง
เมือง เมืองทิทเิ ซ่ (Titisee) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก
โอบล้อมด้วยขุนเขา ตังอยูใ่ นเขตของป่ าดํา (Black Forest) ทีปกคลุมไปด้วยป่ าสนยืนต้นนับหมืนไร่ ของประเทศ
เยอรมนี จุดเด่นของทีนี คือ ทะเลสาบทิทเิ ซ่ (Titisee Lake) สถานทีท่องเทียวทีสําคัญทีติดอันดับความสวยงามใน
ยุโรป ซึ งนักท่องเทียวจะรู ้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนีท่านยัง
สามารถเลือกซื อ นาฬิกาคุกคู สิ นค้าขึนชือของทีนี ทีมีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ แคว้ นอัลซาส (Alsace) อีกหนึงแคว้นของฝรังเศส ทีหลายคนต่างรําลือกันว่า เป็ นแคว้นที
ยังคงรักษาวัฒนธรรม และประเพณี ทอ้ งถินเอาไว้เป็ นอย่างดี ดินแดนทียังคงอนุรักษ์วถิ ีชีวติ และความเป็ นอยูแ่ บบ
เก่า รวมไปถึงเหล่าอาคารบ้านเรื อนทียังคงเป็ นสถาปั ตยกรรมท้องถิน ทีมีความ สวยงามไม่เปลียนแปลง ลัดเลาะ
ผ่านเมืองเล็กเมืองน้อยทีขึนชื อเรื องความสวยงามตามแบบฉบับอัลซาสแท้ๆ และขึนชือในการผลิตไวน์จากองุ่น
พันธุ์ Riesling (รี สลิง) หนึงในสุ ดยอดองุ่นทีนํามาผลิตไวน์ขาว นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim)
(ระยะทาง 89 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง นาที) หมู่บา้ นทีได้รับการขนานนามว่าเป็ น “อีกหนึง
หมู่บ้านทีสวยทีสุ ดของฝรั งเศส” รวมทังเป็ นหนึงในเส้นทางการชิมไวน์ทางตะวันออกของประเทศ อีกทังยังเป็ น
หมู่บา้ นทีได้รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเทียวแห่งหนึงของแคว้นอัลซาสอีกด้วย เดินทางถึง หมู่บา้ นอองกีเชม นํา
ท่านเดินชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคดเคียวของหมู่บา้ น ตืนตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร
บ้านเรื อนทียังคงกลินอายความเป็ นยุคกลางไว้เป็ นอย่างดีชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณทีแต่งแต้มด้วยสี สัน
สี สดใส และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลากสี สันทีออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน ราวกับจะเชือเชิ ญแขกต่าง
ถินให้เข้าไปชืนชมความงดงาม และชมลานนําพุทีสร้างในแบบเรเนสซองส์ อีกหนึงจุดท่องเทียวทีหลายคนอาจ
บ่นเสี ยดาย ถ้าหากไม่ได้ไปเยือน
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมือง
เล็กๆอันเป็ นเมืองบ้านเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริ ก โอกุสต์
บาร์ ตอลดี ผูอ้ อกแบบอนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพ เป็ นเมืองทีมีความโรแมนติก เมืองหนึงของฝรังเศส และเป็ นสถานที
ทีคู่รักมักจะให้คาํ สัญญาในความรักระหว่างกันและกันด้วยบรรยากาศทีสวยงามสถาปัตยกรรมของอาคาร
บ้านเรื อนเก่าแก่จึงทําให้เมืองกอลมาร์ เป็ นอีกหนึงในสถานทีโรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน นําท่าน ชม
เมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ทีมีตึกรามบ้านช่องสวยงามมีจุดเด่นอยูท่ ีความงามของดอกไม้ ทีมีอยูท่ วเมื
ั อง
จัดเป็ นอีกเมืองทีถูกจัดให้เป็ นเมืองทีมีความโรแมนติกจนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติลเวนิซ” ปั จจุบนั เมือง
เก่าแก่แห่งนีได้กลายเป็ นเมืองทีน่ามาเยือนเป็ นอันดับต้นๆของประเทศฝรังเศส เป็ นเมืองทีมีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ มีบา้ นเรื อนทีสวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี
บ้านเรื อนแบบนี เรี ยกว่า Colombage (ฝรังเศส) หรื อ Fachwerkhaus (เยอรมัน)

19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )
07.00 น.

กอลมาร์ – ริควีร์ – ริโบวิลล์ - สตราสบูร์ก

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เช้านี นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควีร์ (Riquewihr) (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆในชนบทตังอยูบ่ นเส้นทางไวน์ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดในแคว้นอัลซาส และเป็ นหมู่บ้านทีสวยทีสุ ดแห่ ง
หนึงของฝรังเศส (Les plus beaux villages de France) และยังได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
ลักษณะบ้านเรื อนคล้ายๆกับกอลมาร์ แต่บรรยากาศภายในหมู่บา้ นจะคล้ายกับเดินเข้าไปเหมือนหลงอยูใ่ นเมือง
แห่งเทพนิยาย เนื องจากบ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุก๊ ตาหรื อของชิ นเล็กชินน้อย
ทีน่ารักๆเต็มไปหมด นําท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านจะได้พบกับบ้านเรื อนทีมีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น
มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านได้เลือกนังจิบไวน์ หรื อ กาแฟ หรื อท่านจะเลือกซือไวน์ทีมี
ชือเสี ยง อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองริโบวิลล์ (Ribeauville) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆทีรายล้อมไปด้วยหมู่อาคารสมัยยุคกลาง และยุคเรอเนสซองซ์ทีงดงามราวกับภาพวาดทีน้อยคน
นักจะมีโอกาสได้มาเยือน อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย นําท่าน ลิมลองชิมไวน์รส
เลิศของแคว้น และซือเป็ นของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

1 . น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมือง
ทีสําคัญทีสุ ดอีกเมืองของฝรังเศส (France) ตังอยูร่ ิ มแม่นาไรน์
ํ
(Rhine River) ติดชายแดนเยอรมัน(Germany) มี
บทบาทเป็ นเมืองศูนย์กลางของสภาแห่งยุโรปทีมีการประชุมถกเถียงกันอาทิตย์ละ ครัง เป็ นเมืองหลวง ของ
แคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองศูนย์กลางของยุโรปในด้านการเดินทางเชือมต่อระหว่างยุโรปเหนื อและชายฝังทะเล
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เมดิเตอร์ เรเนียน (Mediterranean Sea) เป็ นทีทีเพลงชาติฝรังเศสถือกําเนิ ดขึน มีการช่วงชิงผลัดกันยึดปกครอง
ระหว่าง เยอรมัน (Germany) และฝรังเศส (France) ตลอดเวลา สุ ดท้ายต้องตกไปอยูใ่ นอาณัติของฝรังเศส
(France) หลังจากทีเยอรมัน(Germany)แพ้ สงครามโลกครังที จําต้องลงนามยกให้ฝรังเศส (France) เมืองนีจึง
เปรี ยบเสมือนมี วัฒนธรรม นําท่านผ่านชม มหาวิหารโน้ ตร์ ดาม แห่ งกรุงสตราสบูร์ก (Notre Dame of
Strasbourg Cathedral) จากนันอิสระท่านเดินชมเมืองย่านเมืองเก่า ทีเรี ยกว่า เปอตีต-ฟรองซ์ (La Petite
France) เขตทีสวยงามและปราศจากการจราจร เป็ นศูนย์รวมของบ้านเมืองเก่าแก่ ทีได้รับการดูแลเอาไว้เป็ นอย่าง
ดี

19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง ( )
07.0 น.

สตราสบูร์ก – เฮชินเกน (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านข้ามพรหมแดนเข้าสู่ ประเทศเยอรมัน (Germany) สู่ เมืองเฮชิ นเกน (Hechingen) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) นําท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern
Castle) ปราสาทในยุคกลางทีสวยเป็ นอันดับต้น ๆ ของ ประเทศเยอรมนี (Germany) บางคนถึงกับบอกว่าสวยเป็ น
อันดับหนึงเพราะตังอยูบ่ นยอดเขา มีทอ้ งฟ้าเป็ นฉากหลังจึงมองเห็นได้เด่นชัดกว่าปราสาทอืน ๆ ปราสาทสไตล์นี
โอโกธิ กหลังนีเป็ น สถานทีท่องเทียวทีสําคัญของ รัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ ก (Baden-Wurttemberg) รัฐทีอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ โดยปราสาทแห่งนีเป็ นทีพํานักอันแสนโอ่อ่าของราชวงศ์ปรัสเซี ย ทว่าถูกทําลายใน
ปี ค.ศ. และสร้างขึนใหม่ถึงสองครัง โดยรู ปแบบปั จจุบนั เป็ นผลงานจากสมัยศตวรรษที ตอนปลาย
ปั จจุบนั ปราสาทแห่งนีมีผคู ้ นไปเยียมชมมากกว่า , คนต่อปี นันจึงทําให้เป็ นหนึ งในปราสาททีมีผเู ้ ข้าชม
มากทีสุ ดในประเทศเยอรมนี (Germany) อีกด้วย

17

1 . น.

19.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางนําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) เป็ นเมืองทีสุ ดแสนโรแมนติก ตังอยูบ่ ริ เวณฝัง แม่นาเน็
ํ กคาร์ (Neckar River)
อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาทีสําคัญของเยอรมันเป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีทําให้มีนกั ท่องเทียวนับล้านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี
แล้ว
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Leonado Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
07.00 น.

ไฮเดลเบิร์ก – มิลเท่ นเบิร์ก – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg
Castle) ปราสาทเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทางด้านการ ท่องเทียวมากทีสุ ดของเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึนในช่วงปี
ค.ศ. ในสไตล์โกธิ ค & เรอเนสซองซ์ ปราสาทตังอยูบ่ นเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้
นักท่องเทียวสามารถเดินเล่นได้บริ เวณปาร์ คของปราสาท
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลเท่ นเบิร์ก (Miltenberg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง นาที) ฉายาเมืองไข่มุกแห่งแม่นาไมนซ์
ํ
เมืองทีเป็ นหนึงในเส้นทางการค้าสําคัญของเยอรมนีมาตังแต่
อดีตแห่งนี ตังอยูบ่ นทีราบแคบๆ ระหว่างเชิงเขา Odenwald กับแม่นาชื
ํ อเดียวกับเมือง ภายในเขตเมืองขึนชื อเรื อง
บ้านเรื อนยุคกลางทียังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ เรี ยงรายไปด้วยบ้านครึ งไม้ Half-timbered แต่ละหลังตกแต่ง
สวยงามสี สันสวยสดใส ทีถูกรักษาไว้อย่างดี รอดพ้นจากสงครามต่างๆมาได้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองนังจิบ
กาแฟและทานเค้กแสนอร่ อย หรื อ เลือกซือของฝากตามอัธยาศัย

12. น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาการเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) เมืองทีได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็ นชันแนวหน้าเมืองนานาชาติ เนืองจากมีทาํ เลทีตังเป็ น
เสมือนเส้นตัดกันของถนน รถไฟ และเครื องบินทีสําคัญๆ เป็ นทีตังของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสู งระฟ้าทีมี
ธนาคารต่างชาติ และสถาบันการเงินต่างๆตังอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
เยอรมนี รวมไปถึงสถาบันทางการเงินมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่าน ชม
เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ท บริเวณจัตุรัสรื อเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็ นทีตังของศาลาว่ าการเมือง (The
Romer) ศิลปะแบบโกธิ คทีได้รับการก่อสร้างขึนในปี ค.ศ.
ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับ
อาคารกึงไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์ กเฮ้าส์ทีเรี ยกว่า ออสไซเล่ อ (Ostzeile) ทีได้รับการก่อสร้างขึนมาใหม่โดย
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สามารถรักษารายละเอียดของอาคารดังเดิมทีเคยถูกทําลายหมดสิ นเมือสมัยสงคารมโลกครังทีสองได้ทุก
รายละเอียด

20.55 น.

ถ่ายภาพความสวยงามของนําพุแห่ งความยุติธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ทีตังเด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน
นําท่าน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจําเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนน
สายช้อปปิ ง ย่านถนนซายล์ (Zeil) ถนนสายช้อปปิ งทียาวทีสุ ดของประเทศเยอรมนีทีเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
มากมาย จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Flughafen Frankfurt Am Main
International) เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ(Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าปลอดภาษี
รวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง นาที)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
13.35 น.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ
(Bangkok) โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
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-

-

-

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ 94,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ 27,000 .- บาท
ท่ านละ 15,000.- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม









ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุ งเทพ – มิวนิค//แฟรงเฟิ ร์ ต – กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเยอรมัน
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ อาหารในมือคํา มือ
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หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ าพนักงานยกกระเป๋าทุกโรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศเยอรมัน
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

สถานทูตเยอรมัน ตังอยู่ทถนนสาธรใต้
ี
ใกล้กบั อาคาร Q House Lumpini
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

