
TOUR CENTER : TC2   EUROPE ROMANCE  เยอรมนั – ออสเตรีย – สวติฯ – ฝร่ังเศส 10วนั (TG)      12-21 เมษายน 2560 (02 ม.ค.60)                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เยอรมัน : มวินิค เมอืงเก่าแห่งแคว้นบาวาเรีย  ช้อปป้ิง พระราชวงัเฮลมิคมิเซ  

                  เบอร์เทสการ์เด้นท์ ล่องเรือทะเลสาบ Konigsee ทีนํ่า้ใสสะอาดทีสุ่ดในยุโรป    
       เมอืงลนิเดา เกาะไมเนา ชมเกาะแห่งพฤกษชาติ     ไฮเดลเบิร์ก ชมความงานของปราสาท ไฮเดลเบิร์ก   
                   แฟรงค์เฟิร์ต  ช้อปป้ิงถนนทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในเยอรมนั                   

ออสเตรีย :     ซาลสเบิร์ก เมอืงแห่งศิลปินเพลงโมสาร์ต  ฮอลสตัท เมอืงริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก   
สวติเซอร์แลนด์ : ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด สะพานไม้ชาเปล สัญลกัษณ์แห่งเมอืงลูเซิร์น   
                                อนิเทอร์ลาเค่น เมอืงสุดแสนโรแมนติก เมอืงแห่งทะเลสาบและขุนเขา 
                              น่ังรถไฟฟันเฟืองที่สูงที่สุดขึน้สู่ยอดเขาจุงฟราวน์ (Jungfrau) Top of Europe 
ฝร่ังเศส :  เมอืงกอร์มา เมอืงทีไ่ด้รับการขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เวนิส   เมอืงริควร์ี ชมหมู่บ้านอองกเีชม 

                     เมอืงสตาร์สบูร์ก เมอืงหลวงแห่งแคว้นอลัซาส   
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ฟองดูว์สวสิ+อาหารไทย  

โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)สายการบินระดบั 5 ดาว  

** ราคารวมทิปคนขบัรถในยุโรป ** 

รายละเอยีดการเดนิทาง           12-21 เมษายน 2560                
วนัที ่12 เม.ย.60 (1)        สนามบินสุวรรณภูมิ 
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21.00 น.        คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรท่ีนัง่ 

วนัที ่13 เม.ย.60 (2)  มิวนิค ‟ สนามฟุตบอล ALLIANZ ARENA - จัตุรัสมาเรียน–พระราชวงัแฮร์เรนคิมเซ –  
                                ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย) 
00.50 น.  ออกเดินทางสู่ มหานครมวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน   เทีย่วบินที่ TG924 
07.05 น.         เดินทางถึง นครมวินิค “เมอืงมวินิค” เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียและยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมนั  มิวนิคเป็นเมือง  
                      ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ   เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจเขม้แขง็ท่ีสุดใน 
                      ประเทศเยอรมนีนาํท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรีย 

ท่ียิง่ใหญ่  นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัสนามฟตุบอล ALLIANZ ARENA สนาม 
ทีมเหยา้ของทีมฟตุบอล BAYERN MUNICH ทีมฟตุบอลช่ือดงัของเยอรมนัและ
ของโลก นาํท่านสู่บริเวณ “จตัุรัสมาเรียน” ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของมิวนิคเซ่น ศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอย
ของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 จากนั้น จากนั้นเดินทางสู่ Chiemsee Lake เพ่ิอล่องเรือสู่ พระราชวงัแฮร์เรนคมิเซ Herrenchiemsee Castle ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีตั้งอยู่

บนเกาะแฮร์เรนอินเซล พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่แหละหรูหราท่ีสุดของกษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 แห่งบาเยร์ิน ซ่ึงกษตัริยลุ์ดวกิ
ท่ี 2 น่ีมีความนิยมชมชอบในพระเจา้หลุยส์ท่ี14 เป็นอยา่งมาก จึงสร้างพระราชวงัแห่งน้ีข้ึนมาเป็นเหมือนอนุสรณ์สาํหรับพระเจา้
หลุยส์ท่ี 14 พระราชวงัแห่งน้ีจึงดูคลา้ยพระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก แต่เน่ืองจากกษริัยลุ์ดวกิท่ี 2 ไดส้รรคตไปก่อน 
จึงทาํใหห้อ้ง 50-70หอ้งในพระราชวงัแห่งน้ีตกแต่งไม่เสร็จ ในส่วนของหอ้งเสวยของพระราชวงัน้ีมีโคมระยา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
และกษตัริยล์ุดวกิท่ี 2 ไดส้ร้างพระราชวงัแห่งน้ีใหท้นัสมยักวา่พระราชวงัแวร์ซายส์ โดยมีระบบนํ้ าประปา นํ้ าพ ุหอ้งนํ้ า หอ้งสว้ม 
และระบบท่อนํ้ าร้อนในอ่างอาบนํ้ าดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทาง เมืองซาลล์เบิร์ก (ออสเตรีย) เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซ่ึงเป็น
สถานท่ีของเด็ก  อจัฉริยะโมสาร์ตท่ีเพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ท่ีผา่นมาและเมืองน้ียงัโด่งดงัจากการเป็นฉากในการถ่าย
ทาํภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนตรั์กเพลงสวรรค”์  หรือ The Sound of  Music 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่14 เม.ย.60 (3) ซาลสเบิร์ก -  สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ต – ฮอลสตรัท (ออสเตรีย) – เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  

นําท่านชมสวนมริาเบลทีง่ดงามซ่ึงเดมิเป็น สวนในพระราชวงัเดิม บนถนนฝ่ังขวาจะ
เป็นบา้นอีกหลงัของคีตกวช่ืีอดงักอ้งโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตใหน้าํรถบสั   นาํ
นกัท่องเท่ียวเขา้ในเขตบริเวณเมืองเก่า) เดินขา้ม แม่นํา้ซาลสอคัช์ เพ่ือเดินเล่นชมเมือง
เก่าของซาลสเบิร์ก สู่จตัุรัสกลางเมืองเพ่ือถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสาร์ต ชมมหาวหิาร
ใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด ้ย่านช้อปป้ิงทีม่บ้ีานเกดิของโมสาร์ต ท่ีเพ่ิง
ฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006 ตั้งอยูบ่นถนนเสน้น้ีดว้ยและ  ใหท่้านอิสระชอ้ป
ป้ิง สินคา้พ้ืนเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ฮอลสตทั (Hallstatt)  เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ย้อนหลงักลบัไปกว่า 4,000 ปี ช่วงท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีต
ประมาณปี 800-400 ปี ก่อนคริสตกาล และยงัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีหลงใหล
ของนกัเดินทางมากมาย  จากนั้นนาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบ
ทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีก
ดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพ้ืนบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบั
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บา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพ้ืนดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้น  ๆและบา้นแต่ละหลงัลว้น
ประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสนัสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรัสประจาํเมืองซ่ึงเป็นลานหิน
ขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ้ าพกุลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นนัง่จิบกาแฟ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ได้
เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่เมอืงเบิร์ชเทสกาเด้น  เมืองเลก็ๆท่ีโอบลอ้มโดยเทือกเขาแอลป์  เจา้ของเสน้ทางดิอลัไพน์โร้ด  1 ใน 
6 เสน้ทางแสนสวยและยงัเป็น เสน้ทาง เก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็น 
ศูนยก์ลางทางการคา้และการสาํรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเตม็ไปดว้ยศิลปะการสร้างอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก ้และในอดีตเคยเป็น ฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต ้  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  ALPENHOTEL KRONPRINZ หรือระดบัเทยีบเท่า  

วนัที ่15 เม.ย.60 (4)    ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE (เยอรมนี) – อนิน์สบรูก Innsbruck – ชมเมือง (ออสเตรีย) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นาํท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ท่ีมีนํ้ าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็นทะเลสาบทีน่ํา้ใสและสะอาดทีสุ่ดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี ้
เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งกาํเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุนํ้ าแขง็ก่อใหเ้กิดทะเลสาบ
อนังามพิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งใน โลกฟยอร์ดแห่ง
น้ีมีความยาวกวา่ 8 กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 
602 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล นําท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพ่ือไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนาํท่านล่องไป
ชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่ง 
ฟยอร์ดน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
 (หมายเหตุ :  รายการล่องเรือเป็นโปรแกรมแถมพเิศษ หากมมีคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องงดการล่องเรืออนัเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า 
อากาศ ไม่เอือ้อาํนวยหรือเป็นช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ   โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิน์สบรูก  (Innsbruck) (ออสเตรีย)  เมืองท่ีตั้งอยูใ่น

ออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดปีประทบัใจไป
กบับา้นเรือนท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งงดงาม ไม่วา่จะ
เป็นซุม้ดอกไม ้หรือไมเ้ล้ือยตามประตู-บานหนา้ต่าง ถ่ายภาพกบั หลงัคาทองคาํ  
(GOLDENES DACHL) หนา้มุขศิลปะโกธิกตอนปลายประดบัดว้ยแผน่ทองแดง
เคลือบทอง 2,657 ช้ิน ซ่ึงจกัรพรรดิมกัซิมิเลียนท่ี 1 ทรงใหส้ร้างเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัเพ่ือชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นนาํท่าน ชมและเลือกซ้ือผลึกแกว้เจียระไนอนัเล่ืองช่ือของสวารอฟสก้ี อาทิ เคร่ืองประดบับา้น ชุดนํ้ าชา 
สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ฯลฯ ท่ีมีใหท่้านไดซ้ื้อหาไวเ้ป็นท่ีระลึก  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง   
  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL INNSBRUCK หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่16 เม.ย.60 (5)        อนิส์บรูก(ออสเตรีย) –เมืองลนิเดาน์ (เยอรมนี) – เกาะไมเนา - เมืองคอนสแตน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงลนิเดาน์ (Lindau) (เยอรมนี) เมืองเก่าสไตลบ์าวาเรียน เมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์
โอบลอ้มเอาไว ้อีกทั้งฉากหลงัของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทาํใหมี้ทศันียภาพ
อนังดงาม เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เตม็ไป
ดว้ยมนตเ์สน่ห์ของสถานท่ีท่องเท่ียว  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
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นาํท่าน ชมเมอืงลนิเดาน์  เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน  ชมบา้นเรือนท่ีงดงามมากมาย ใหท่้านได้ ถ่ายภาพกบัศาลาวา่การเมืองเก่า 
Alte Rathaus (Old Town Hall) ท่ีสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ 
(Alpine Rhine Valley) ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะสไตลก์อธิค และเรอเนสซองส์ท่ีงดงาม  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ 
เกาะพฤกษชาตไิมเนา (MAINAU) ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา่ 200 ไร่ และไดช่ื้อวา่เป็นเกาะแห่งพฤษชาติ (ในทะเลสาบ คอนสแตนท)์ ซ่ึงจะไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยไมด้อกและไมเ้มืองร้อนจาํนวนมากตลอดฤดูใบไมผ้ลิจนถึงฤดูร้อน ซ่ึงเกาะน้ีอยูใ่นการครอบครองและ
ดูแลโดยราชวงศข์อง สวเีดนและไดอุ้ทิศใหเ้พ่ือการศึกษาและวจิยัพนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบัจากทุกๆ ภูมิภาคในโลก ใหเ้วลาท่านเดินชม 
ความงดงามอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงท่านจะประทบัใจในความงดงามไม่แพส้วนดอกไมใ้ดๆ ในโลก  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงคอนสแตนซ์ (Konstanz) เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง และน่ามาเยอืน
มากแห่งหน่ึงของเยอรมนี โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของรัฐบาเดน-เวอืร์ทเทมแบร์ก ( Baden-Wurttemberg) อยูท่างทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และยงัเป็นรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ เยอรมนีอีกดว้ย เมืองคอนสแตนซ์ นั้นตั้งอยูบ่น
ทะเลสาบคอนสแตนซ์ ( Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ ( Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของ ยโุรป โดย
ทะเลสาบตั้งบนความสูงท่ี 400 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง มีขนาดประมาณ 539 ตารางกิโลเมตร เป็นจุดบรรจบกนัของ
ประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย และสวติเซอร์แลนด์  

คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL HALM KONSTANZ หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่17 เม.ย.60 (6)         ลูเซิร์น(สวสิเซอร์แลนด์) - สิงโตสะอืน้-สะพานไม้คาเปล- อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นาํคณะออกเดินทาง สู่ เมอืงลูเซิร์น Lucerne เมืองท่ีไดช่ื้อวา่นกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้
มากท่ีสุด ชม ทะเลสาบลูเซิร์น  ซ่ึงเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคาร
บา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็น

สวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง เช่นกหุลาบและทิวลิป อากาศ
ริมทะเลสาบเยน็สบาย เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจชาวเมือง และนกัท่องเท่ียว ชม 
อนุสาวรีย์สิงโต ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย์
และจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติในการอารักขาพระเจา้หลุยส์ท่ี16แห่งประเทศฝร่ังเศส ระหวา่ง
การต่อสูป้้องกนัพระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ใหค้ณะ
ไดเ้ดินช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปลอนัเก่าแก่ ท่ีมีอายมุากกวา่ 600 ปี ท่ีสร้างทอดตวัขา้มแม่นํ้ า
รอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งน้ีถือวา่เป็นสะพานไมท่ี้มีความเก่าแก่ท่ีสุดของยโุรป 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจนี   
  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงอนิเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์    เมืองตากอากาศสวยงาม

พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู ่ ระหวา่งทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านจะไดเ้ห็นเขาจุงเฟราอนัลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม ้, คาสิโน ฯลฯ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทน
จาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแลต็ และชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมี
ช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง ลิม้ลอง สวติฟองดู 
 นาํท่านสู่ท่ีพกั ณ  CITY OBERLAND หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่18เม.ย.60 (7)  น่ังรถไฟขึน้ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE (สวสิฯ) – กอลมาร์(ฝร่ังเศส)                          
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด ์นาํคณะนัง่รถไฟโรแมนติกท่องเท่ียวธรรมชาติ

ของ ภูเขาสูง ชมววิทิวทศัน์อนังดงามของสวสิแลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ีเมือง
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ไคลน์ชีเด็ก ข้ึนพิชิตยอดเขายงูเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบันํ้ าทะเลถึง 11,333 ฟตุ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น  TOP OF EUROPE    
เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร TOP OF EUROPE  (บนยอดเขา)   

  จากนั้นนาํคณะเดินทางเขา้สู่ “เมอืงกอลมาร์” (ฝร่ังเศส) เมืองเลก็ๆ อนัเป็นเมืองบา้นเกิดของจิตรกร และช่างแกะพิมพม์าร์ติน โชน    
   เกาเออร์และประติมากรเฟรเดริก โอกสุต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก เมืองหน่ึงของ   
   ฝร่ังเศสและเป็นสถานท่ีท่ีคู่รักมกัจะใหค้าํสญัญาในความรักระหวา่งกนัและกนัดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคาร  
   บา้นเรือนเก่าแก่จึงทาํใหเ้มืองกอลมาร์เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีโรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  LE GRAND HOTEL BRISTOL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่19 เม.ย.60 (8) กอลมาร์ – ริควร์ี Riquewihr – สตราสบูร์ก – บาเดน บาเดน(เยอรมนี) – ไฮเดนเบิร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 นาํท่าน ชมเมอืงกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ท่ีมีตึกราบา้นช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยูท่ี่ความงามของดอกไม ้ท่ีมีอยูท่ัว่เมือง จดัเป็น

อีกเมืองท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จนไดรั้บการ
ขนานนามวา่ ลิตเติ้ลเวนิซ ปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็น
เมืองท่ีน่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้  ๆของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมือง
ท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณ มี
บา้นเรือนท่ีสวยงาม และไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 
บา้นเรือนแบบน้ี เรียกวา่ Colombage (ฝร่ังเศส) หรือ 
Fachwerkhaus (เยอรมนั) เป็นบา้นคร่ึงไมซุ้งซ่ึงเป็นแบบบา้นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และเห็นไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพิเศษ
ของบา้นจะข้ึนโครงบา้นดว้ยไมท้ั้งหลงัรวมทั้งหลงัคาก่อน 
จากนั้นก็จะโบกปูนระหวา่งช่องไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสีสนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น เมืองน้ียงัมีคลองนํ้ าไหลผา่น ซ่ึงบริเวณน้ีถูก
เรียกวา่ Little Venice เป็นมุมบงัคบัท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งมาเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริควร์ี (Riquewihr) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆในชนบทตั้งอยูบ่นเสน้ทางไวน์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในแควน้อลั
ซาส และเป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส (Les plus beaux villages de France) ลกัษณะบา้นเรือนคลา้ยๆกบักอลมาร์ แต่
บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยูใ่นเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจากบา้นเกือบทุกหลงัจะตกแต่ง และ
ประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุก๊ตาหรือของช้ินเลก็ช้ินนอ้ยท่ีน่ารักๆเตม็ไปหมด  ใหท่้านล้ิมลองชิมไวน์รสเลิศของแควน้หรือเลือกซ้ือ
กลบัไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบูร์ก ( STRASBOURG) เป็นเมืองหลวงของ
แควน้อลัซาส ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้ าไรน์ บนพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีไดช่ื้อวา่เป็นหวัใจของยโุรป 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง   
จากนั้นนาํท่าน เดนิเล่นชมย่านเมอืงเก่าทีเ่รียกว่า LE PETITE 
FRANCE  ใหท่้านถ่ายรูปมหาวหิารนอทเทรอดามท่ียิง่ใหญ่ 
(Strasbourg Cathedral) ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวหิารท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพทูั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึง
ปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกวา่ 260 ปี อิสระ
ใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา
อนัสมควร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงบาเดน บาเดน (Baden Baden) (เยอรมนี) เมืองสปานํ้ าแร่ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆของโลกท่ีมีประวติั
ยาวนานกวา่ 2,000 ปี เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีไม่ไดถู้กทาํลายไปในสมยัสงครามโลกทั้งสองคร้ัง ในอดีตมีบุคคลสาํคญัต่างๆเดินทางมาท่ี
แห่งน้ี เพ่ือมาอาบนํ้ าแร่ท่ีเช่ือวา่จะทาํใหโ้รคภยัไขเ้จ็บต่างๆบรรเทาลง ปัจจุบนักลายเป็นเมืองตากอากาศราคาแพงท่ีคนร่ํารวยมีฐานะ
มกัเดินทางมาพกัผอ่นหยอ่นใจ จนถูกเรียกวา่เป็นเมืองหลวงน่าร้อนของยโุรป เพราะนํ้ าแร่ของท่ีน่ีผดุข้ึนมาจากตานํ้ าทั้ง 12 แห่งรอบๆ
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เมือง ทาํใหน้ํ้ าท่ีน่ีมีแร่ธาตุสูง และราคาก็สูงมากดว้ยเช่นกนั เดินทางถึง เมืองบาเดน บาเดน นาํท่าน เดินเล่นชมเมืองท่ีมีความสวยงาม
เกินมาตรฐานเยอรมนั ทั้งความเก่าแก่แบบสวยคลาสสิค หรูหราฟู่ ฟ่าท่ีไม่เหมือนเมืองเยอรมนัทัว่ๆไป ดว้ยบรรยากาศของตึกรามบา้น
ช่องสวยงามท่ีตั้งอยูต่ามเนินเขา อีกทั้งยงัมี พิพิธภณัฑศิ์ลปะ โรงละคร คาสิโน และซากปราสาทเก่าแก่บนยอดเขาติดกบัตวัเมืองอีก
ดว้ย ใหท่้านช่ืนชมกบับบรรยากาศ และเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงไฮเดลเบิร์ก 
(HEIDELBERG)เป็นเมืองท่ีแสดงความเป็นตวัตนของความเป็นเยอรมนัโรแมนติกไดดี้ท่ีสุด ตั้งอยูบ่นชายป่าโอเดนวาลด ์
(ODENWALD MOUNTAIN CHAIN) ท่ีซ่ึงแม่นํ้ าเนคการ์ (NECKAR RIVER) ไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้ าไรน์ (RHINE RIVER) ตวั
เมืองตั้งเด่นเป็นตระง่านอยูบ่นเนินริมฝ่ังแม่นํ้ า ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ของโกธิคสมยักลาง และเคยถูกกองทพัฝร่ังเศสบุก
เขา้ทาํลายเม่ือปีค.ศ 1689 และในปีค.ศ 1693  

คํา่         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  NH HIRSCHBERG HEIDENBURG  หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที ่20 เม.ย.60 (9) (เยอรมนี) ไฮเดลเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ท – ช้อปป้ิง - กรุงเทพ ฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBER CASTLE) ซ่ึงในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาไดถู้กเปล่ียนแปลงใหเ้ป็น

ปราสาทเม่ือปีค.ศ 1544 แมป้ราสาทแห่งน้ีจะเคยถูกเผาและทาํลายไปบา้งในสมยัสงคราม และก็ยงัคงสภาพความสวยงามอยูเ่หนือ
แม่นํ้ าเนคการ์ไดจ้นกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี อิสระใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจกบัความสวยงามของปราสาท ถ่ายภาพความงดงาม พร้อมชมววิ
ทิวทศัน์ของแม่นํ้ า และเมืองไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีท่ีท่านไม่ควรพลาด ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) เมืองท่ีไดรั้บการพฒันาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เน่ืองจากมีทาํเล
ท่ีตั้งเป็นเสมือนเสน้ตดักนัของถนน รถไฟ และเคร่ืองบินท่ีสาํคญัๆ เป็นท่ีตั้งของโลกทางดา้นเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าท่ีมีธนาคาร
ต่างชาติ และสถาบนัการเงินต่างๆตั้งอยู ่อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเยอรมนี รวมไปถึงสถาบนัทาง
การเงินชั้นแนวหนา้มากมาย เดินทางถึง เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ท จากนั้นนาํท่านสู่  จตัุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า 
อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่การเมือง ท่านจะพบกบั
อาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษา
รายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกทาํลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ
นํ้ าพแุห่งความยติุธรรม(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน นาํท่าน ผา่นชมโบส์ถเซนตพ์อล และ
วหิารใหญ่ประจาํเมือง ไดเ้วลาอนัสมควร อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์(ZEIL) 
ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมาย จนไดเ้วลาอนัสมควร 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิร์ท  

20.40 น.          ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 923 

วนัที ่21 เม.ย. 60 (10) กรุงเทพ ฯ  
12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
                                                  *************************  

หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เดก็ตํา่กว่า  12ปี 
พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็มากกว่า 7ปี 
พกักบั ผู้ใหญ่  

 2ท่านมเีตยีงเสริม 

เดก็ตํา่กว่า 7 ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 
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12-21 เมษายน 2560 96,900 96,900 93,900 91,900 11,900 
 

1.กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคญั 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมอืงทีเ่ข้าพกั เช่น กรณทีี ่เมอืงน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมอืงที่
ใกล้เคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
3.เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7ปีขึน้ไปจะต้องนอนมเีตียงเสริม 
           **ราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาตั้งแต่ผู้ใหญ่ 25 ท่านขึน้ไป หากกรุ๊ปตํ่ากว่า 25 ท่าน ต้องมีการเรียกเกบ็ค่าทวัร์เพิม่** 
              **บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้ แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศ และทีม่ีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน  
/ ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลือ่นไม่ได้ทุกกรณ*ี* 

กรณทีีท่่านจะต้องออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนทาํการออกตั๋ว 
ทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงิน 1,500,000.-บาท  เง่ือนไขตามท่ีระบุในกรมธรรม ์(ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
9. นํา้ดื่มบริการวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
10. ค่านํา้หนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกนิ 23 กก.  **ช้ันทศันาจร กระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้แค่ 1 ใบ 23 กก.  

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลตลอดการเดินทาง 

การจองและการชําระ  
a. กรุณาชําระมดัจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั   
b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 20 วนั 
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c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั  
 

หมายเหตุ 
*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 
เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 
*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 
- ยกเลกิการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 26-44วนั หักค่ามัดจํา 20,000 บาท  
-ยกเลกิก่อนการเดินทาง 20-25 วนั ไม่คืนมัดจํา (30,000)   
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-13  วนั  หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทวัร์  
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท ีหักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณยีืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จริงเป็นกรณไีป อาท ิกรณี  
 ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม,  รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัท 
 ขอสงวนสิทธิในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณไีป  

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        เมือ่ท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯแจ้งข้างต้น  
 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีท่ีตัว๋ สามารถทาํการRefund ได)้  
   ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง  

ฤดูร้อนเท่านั้น 
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 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้า 

ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบาย

และหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีาและการเตรียมเอกสารวซ่ีา 

   ◊ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และ

ค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนยืน่ให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ                              ขนาดรูปถ่ายวซ่ีาไบโอเมตริกซ์ 

 
 
 

                ขนาดรูปด้านสูง 45 mm                                                                              ขนาดหน้า 32-36 mm. 

 

 

 
 
                                                    
                                               
                                                                        ขนาดรูปด้านกว้าง 35 mm. 

1. หนงัสือเดินทางเล่มจริงมีอายมุากกวา่ 6เดือนข้ึนไปก่อนวนัหมดอาย ุและมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2แผน่ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรือไม่ก็ตามควรนาํไปแสดงดว้ย 

2. รูปถ่ายฉากหลงัสีขาว 2รูป  (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6เดือน และฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น) ขนาดตามท่ีระบุดา้นบน 
3. สาํเนาบตัรประชาชน 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น    **กรุณาอย่าถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนมาในแผ่นเดียวกนั***  
5. สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี) 
6. สาํเนาทะเบียนหยา่      (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสูติบตัร     (กรณีอายตุ ํ่ากวา่ 20ปี) 
9. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

9.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม  ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ-นามสกุล) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
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9.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือ-นามสกุลบิดา)  

9.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น และให้
บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือ-สกุลมารดา)   

    ** เอกสารจะต้องออกเป็นภาษาองักฤษและสะกดช่ือ-สกลุให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง**** 
     --------------------------------------------- 

10. เอกสารการทํางาน / เอกสารการเรียน     
10.1 หนงัสือรับรองการทาํงาน ภาษาองักฤษ ฉบบัจริง ตอ้งเซ็นตล์ายเซ็นดว้ยปากกาเท่านั้น อายไุม่เกิน 1เดือนภายใน

วนัท่ียืน่วซ่ีา  
***ใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทตูและประเทศเพื่อป้องกนัการสะกดผดิ) 
        จดหมายรับรองการทาํงานตอ้งระบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ทาํงาน, เงินเดือน และตาํแหน่ง 

„ กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชท้ะเบียนพาณิชยห์รือหนงัสือรับรองบริษทัท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของ
กิจการ อายไุม่เกิน 1เดือนภายในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
„ กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน (ออกเป็นภาษาองักฤษ ฉบับจริง อายุไม่เกนิ 1เดือน
ภายในวนัทีย่ืน่วซ่ีา)  
„ กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
„ กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา ระบุวา่ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา และคณะสาขา 
(ออกเป็นภาษาองักฤษ ฉบับจริง อายุไม่เกนิ 1เดือนภายวนัทีย่ืน่วซ่ีา)  

------------------------------------------------------- 
11. หลกัฐานการเงิน    ***สถานทูตพจิารณาจากบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน***  

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน ( Bank guarantee หรือ Bank certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ ( Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุ ช่ือ-สกลุ เจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น (ฉบบัจริง ออกเป็นภาษาองักฤษ  สะกดช่ือ-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้
พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 15วนั ภายในวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์6 เดือน(นบัจากวนัปัจจุบนั) หากรายการเดินบญัชีมีเดินไม่ติดต่อกนั ใหข้อ Statement  
ย้อนหลงั 6เดอืนจากธนาคาร  

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและนาํสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสมัภาษณ์ 

                                **บญัชีท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบับญัชีท่ีขอหนงัสือรับรองบญัชีธนาคาร **  

11.1 กรณกีารรับรองค่าใช้จ่าย 
-     หากผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พี่นอ้ง ท่ีสามารถ  
       สืบความสัมพนัธ์ได ้หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้งใชเ้พิ่มเติม คือ Bank Guarantee ท่ีออกจากทาง 

ธนาคารเท่านั้น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่าย) และระบุช่ือผู้เดินทาง ต้องสะกดช่ือ– นามสกุล ให้
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาองักฤษ เอกสารมีอายุ 30 วนัภายในวนัที่ยืน่วซ่ีา 
หมายเหตุ ท่านทีรั่บรองค่าใช้จ่ายต้องมียอดเงินคงเหลอืในบัญชีให้ครอบคลุมค่าทวัร์ทั้งของท่านและของผู้ที่
ท่านรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ค่าทวัร์ท่านละ 80,000 บาท ท่านต้องการรับรองค่าใช้จ่ายให้1คน เท่ากบัว่าท่านต้อง
มียอดเงินคงเหลอืในบัญชี 160,000 บาท เป็นต้น 
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 ***กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั*** 

หมายเหตุ   ลูกค้าสามารถเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องได้เฉพาะสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเท่าน้ัน 

***กรณมีีข้อสงสัยเกีย่วกบัเอกสารกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ท่านจองทัวร์*** 

                                         กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารด้านล่างนี้ 

1.ช่ือ-นามสกลุ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดนิทาง)  

ช่ือ (MR. / MRS / MISS )………………………………….  นามสกลุ ..................................................  นามสกลุก่อนสมรส........................... 

วนั / เดือน / ปี เกิด   ................................  จงัหวดั .................................... ประเทศ .............................................. ......... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ............................... วนัท่ีออกเล่ม ................................  วนัหมดอาย ุ....................................  

2.สถานภาพ :        ...... โสด            ...... แต่งงาน   ( ...... จดทะเบียน   ...... ไม่จดทะเบียน )  ช่ือคู่สมรส .............................     

...... หย่า            ...... หม้าย  

3.ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

...........................................................................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย์ : ............................  โทรศัพท์บ้าน : ……………………… โทรศัพท์มอืถือ : ………………………….. 

4.ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

...........................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  

5.ช่ือ สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

...........................................................................................................................................................................................  

6.ตาํแหน่งงาน  : ……………………………………………………โทร. …………………………………………………… 

7.ท่านเคยเดนิทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นในระยะเวลา 3ปีทีผ่่านมาหรือไม่ 

   ........ ไม่เคย 

   ........ เคย     เมือ่วนัที ่1. ......................................  2. ....................................  3. .......................................  

    (กรอก วนั / เดอืน / ปี ตามวนัทีอ่อก  / หมดอายุวซ่ีา โดยเรียงจากปีล่าสุดย้อนหลงัไป 3ปี เช่น 01/01/13-01/03/13) 

8.ท่านเคยมกีารสแกนลายนิว้มอื (Biometric Visa) หรือไม่  

   ........ ไม่เคย 

   ........ เคย     กรุณาระบุวนัที ่(ถ้าทราบ) ……………………………………………………………………………….. 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

  .......... ไม่เคย 

  .......... เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................  

10.ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจา้บา้น/บริษทั/องคก์ร)  

ตามท่ีระบุขา้งตน้ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

  
 

 



TOUR CENTER : TC2   EUROPE ROMANCE  เยอรมนั – ออสเตรีย – สวติฯ – ฝร่ังเศส 10วนั (TG)      12-21 เมษายน 2560 (02 ม.ค.60)                                            

 

         ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ  

  เงินสด        เงินสด  

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง  

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต  

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้                 ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ)  

 

********************************************** 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


