การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋ าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
เทีย่ วเมืองสวย 3 ประเทศ

เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่ างๆ
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
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กระเป๋ าล้ อลาก 4 ล้ อ หมุน 360๐
หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋ าเล็กใส่ อปุ กรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน

โปรแกรมท่ องเที่ยว

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

2

เมืองแฟรงเฟิ ร์ค (เยอรมนี) - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองเทียร์

3

8

เมืองเทียร์ – เมืองสตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) – จัตุรัสเกลแบร์ – มหาวิหารสตราสบูร์ก เมืองกอลมาร์
เมืองกอลมาร์ – หมู่บา้ นอองกีเชม – เมืองริ คเวียร์ – หมู่บา้ นไกเซอร์ สแบรก์ –
เมืองกอลมาร์
เมืองกอลมาร์ – เมืองไฟร์บวร์ ก อิม ไบนส์เกา (เยอรมนี) – เมืองทิทิเซ่ –
ทะเลสาบทิทิเซ่
เมืองทิทิเซ่ – เมืองทรุ นน์ – ล่องเรื อทะเลสาบทรุ นน์ – เขาฮาร์เดอคุม –
เมืองอินเทอลาเค่น –
เมืองอินเทอลาเค่น – เมืองเลาเทอบรุ นเน่น – หมู่บา้ นเมอเรน –
หมู่บา้ นกริ มเมลวาลด์ – เมืองซูริค - ช้อปปิ้ งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
สนามบินซูริค – กรุ งเทพฯ

9

สนามบินสุ วรรณภูมิ

4
5
6
7

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม (เทียบเท่ า)

-  

PENTA HOTEL TRIER

  
  
  
  
  


-

-

-

-

-

MERCRU UNTERLINDE
COLMAR
MERCRU UNTERLINDE
COLMAR
MARITIM TITISE
HOTEL
CARLTON EUROPE
HOTEL
HOLIDAY INN MESSE

เจาะลึกเมืองเก่ าแก่ หมู่บ้านสวย สัมผัสโอโซนบริสุทธิ์
ไฮไลน์ ของโปรแกรมทัวร์
เมือง Trier (Unseen)
เมืองที่เก่ าแก่ ท่ สี ุดในเยอรมนี ตัง้ ขึน้ 16 ปี ก่ อนคริสตกาล
ชมหมู่บ้าน Eguisheim / Kaysersberg (Unseen)
อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่ งเศส และเป็ นมรดกโลก
ชมเมือง Titisee / Freiburg im Breisgau
เมืองในเขตป่ าดาที่มีโอโซนบริ สุทธิ์ท่ มี ีช่ ือเสียงแห่ งหนึ่งของโลกในเยอรมนี
ชมเมือง Colmar / Riquewihr / Strasbourg
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เมืองสวยของฝรั่ งเศส ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของโลก
ชมหมู่บ้าน Murren (Unseen)
หมู่บ้านชาเลต์ สวิสที่ตงั ้ อยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ สวยยังกับสรวงสวรรค์
ล่ องเรื อทะเลสาบทรุ นน์
หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ดินเนอร์ สุดแสนโรแมนติคบนยอดเขา Harder Kulm
ช้ อปปิ ้ ง Bahnhofstrasse ถนนช้ อปปิ ้ งที่แพงที่สุดในโลก
กําหนดการเดินทาง
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

7-15 / 20-28 / 29 ก.ย. – 7 ต.ค.
14-22 / 21-29
9-17 / 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
2-10 / 17-25

วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

23.45 น.
วันที่สอง (2)
06.00 น.
09.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

เมืองแฟรงเฟิ ร์ ค(เยอรมนี) - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ – เมืองเทียร์
เทีย่ ง คํา่
เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (Mainz)
(ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เป็ นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลนั ด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz)
รัฐที่ต้ งั อยูต่ รงใจกลางเทือกเขา
ซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล
ปัจจุบนั ไมนซ์ถือว่าเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่สาํ คัญของเยอรมนี
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นําท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเมืองไมนซ์เป็ น
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรื องที่สุดบนฝั่งแม่น้ าํ ไรน์
นําท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 13 เป็ นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกําแพงเมืองของเมืองไมนซ์
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทียร์ (Trier)
(ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองที่มีชื่อเสี ยงมากๆ อีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีดว้ ย
ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อนคริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็ นโรมที่สอง
นําท่านถ่ายรู ปกับประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือ
เป็ นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป
นําท่านถ่ายรู ปด้านอกกับ มหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่สาํ คัญที่สุด และ
มีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบนั ถือเป็ นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองเทียร์ที่ได้รับการประกาศของ
องค์การยูเนสโก (Unesco)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ PENTA HOTEL TRIER หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สาม (3)
เช้ า
08.00 น.

เมืองเทียร์ – เมืองสตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) – จัตุรัสเกลแบร์ –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
มหาวิหารสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)
(ระยะทางประมาณ 214 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู่
ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราบูร์ก เป็ นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรม
สมัยโบราณเป็ นร่ องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนั ได้ชื่นชม
มียา่ นเมืองเก่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่รู้จกั กันในนาม la Petite France (ปารี สน้อย)
นําท่านชมเขต la Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ าํ มี
ลักษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าํ อิลล์ท้ งั สี่ ดา้ น
และมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไป
มากมาย ภายในย่านนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหิ นกรวด เรี ยงรายด้วย
บ้านไม้โบราณสไตล์อลั ซาสที่สวยงาม
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นําท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ (Kléber Place) จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลาง
ของเมืองสตาสบูร์ก ภายในจัตุรัสยังเป็ นที่ต้ งั ของ พระราชวัง “Aubette" อีกหนึ่งอาคาร
ประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างมีประวัติที่ยาวนาน ซึ่งตั้งอยูท่ างด้านเหนือของจัตุรัส โดยถูกสร้างขึ้น
ในช่วงปี 1765 - 1778 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางในการบัญชาการทางทหาร
นําท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาวิหารที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูท้ งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่ วนรวม
ถึงรู ปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสิ นค้าพื้นตามอัธยาศัย
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar)
(ระยะทางประมาณ 16 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองในแคว้นอาลซัส ประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France
หรื อหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก)
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย La Petite Venise ตั้งอยูบ่ นเส้นทางไวน์ของอาลซัส เมือง
กอลมาร์มีชื่อเสี ยงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะสถาปัตยากรรมและบรรยกาศ
ของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยูอ่ าศัยเหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยกาศที่
สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสี สนั สดใสจึงเป็ นเมืองที่คู่รักจากทัว่ โลกเดินทางมาฮันนีมูนที่น้ ี
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ MERCRU UNTERLINDE COLMAR หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่สี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

เมืองกอลมาร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – เมืองริคเวียร์ – หมู่บ้านไกเซอร์ สแบรก์ – เช้ า
เทีย่ ง คํา่
เมืองกอลมาร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim)
(ระยะทางประมาณ 8 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 20 นาที)
หมู่บา้ นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “อีกหนึ่งหมู่บ้านทีส่ วยทีส่ ุ ดของฝรั่งเศส” รวมทั้งเป็ น
หนึ่งในเส้นทางการชิมไวน์ทางตะวันออกของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นหมู่บา้ นที่ได้รับความนิยม
ในหมู่นกั ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย นําท่ านเดินชมความงดงาม ไปตามถนน
อันคดเคี้ยวของหมู่บา้ น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรื อนที่ยงั คงกลิ่นอาย
ความเป็ นยุคกลางไว้เป็ นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณที่แต่งแต้มด้วยสี สนั สี
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สดใส และเดินลัดเลาะไปชมหมู่ดอกไม้หลากสี สนั ที่ออกดอกชูช่อตามระเบียงบ้าน เสมือน
กับภาพวาดสี น้ าํ มันที่สดใส ประดับประดาเมืองโรแมนติกแห่งนี้ได้อย่างดีเยีย่ ม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr)
(ระยะทางประมาณ 65 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส
และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นําท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยูใ่ น
หุบเขาล้อมรอไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้สาํ หรับทําไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้น
องุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิง่ นัก ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองริ คเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรื อนที่มีสีสนั
สวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือก
นัง่ จิ๊บไวน์หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสี ยง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ป
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไกเชอร์ สแบรก์ (Kaysersberg)
(ระยะทางประมาณ 14 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
ดินแดนบนเชิงเขาโดยเอกลักษณ์ของเมืองสวยแห่งนี้คือ
บ้านเรื อนเป็ นแบบอนุรักษ์สไตล์
“ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์” ซึ่งเป็ นสไตล์ที่ใช้ไม้เป็ นวัสดุสาํ คัญ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่มี
ชื่อเสี ยงแห่งแรก ๆ ในแคว้นอัลซาสอีกด้วย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมอัน
หลากหลายยุค ผสมผสานกันอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี้ ให้ท่านได้มาเยีย่ มชมและถ่ายภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar)
(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 25 นาที)

19.00 น.
วันทีห่ ้ า (5)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ MERCRU UNTERLINDE COLMAR หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองกอลมาร์ – เมืองไฟร์ บวร์ ก อิม ไบรส์ เกา – เมืองทิทิเซ่ – ทะเลสาบทิทิเซ่ เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฟร์ บวร์ ก อิม ไบนส์ เกา (Freiburg im Breisgau)
(ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่ าดํา รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ( Baden-Wurttemberg) ใกล้
ชายแดนฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องทิวทัศน์แบบป่ าดําที่สวยงามและยังมี
อากาศดีมีแดดตลอดทั้งปี เป็ นเมืองเก่าที่ถกู ก่อตั้งมาตั้งแต่ค.ศ. 1120
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee)
(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที)
เมืองเล็กๆ ที่อยูใ่ นเขตป่ าดําตอนใต้ท่ามกลางป่ าสนอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุ ดสวย และ
ยังเป็ นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊กกู ที่ดีที่สุดในโลก
นําท่านชมทะเลสาบทิทเิ ซ่ (Titisee Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตป่ าดํา มีความยาว 2
กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่ าดํานัน่ คือ ยอด
เขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร ให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกต้นตํารับของนาฬิกากุ๊กกู
ของแท้ที่ทาํ จากไม้สนแกะสลักถ่วงด้วยตุม้ นํ้าหนัก มีฟังก์ชนั การทํางานทั้งตีบอกเวลาบาง
เรื อนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุก๊ ตาเต้นรํา และคนเลื่อยไม้ เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชาวทิติเซ่

19.00 น.
วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ MARITIM TITISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองทิทิเซ่ – เมืองทรุนน์ – ล่องเรือทะเลสาบทรุนน์ – เขาฮาร์ เดอคุม –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
เมืองอินเทอลาเค่ น –
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรุนน์ (Thun)
(ระยะทางประมาณ 181 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.40 ชม.)
เมืองเล็กๆ ที่มีจาํ นวนประชาชนไม่ถึง 50,000 คน เท่านั้น และเป็ นเมืองที่มีปราสาทงาม
ทะเลสาบสวย งดงามและกลิ่นอายของสวิสแท้ๆ ตั้งอยูต่ รงปากแม่น้ าํ อาเรอ ที่มีทิวทัศน์
ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขา แม่น้ าํ และทะเลสาบ สายนํ้าขนาดกําลังดีโอบกอดเมืองทั้งเมือง
ถนนหนทางโค้งผ่านไปตามธารนํ้าโอบอุม้ ชุมชน
นําท่านถ่ายรู ปกับปราสาททรุนน์ (Schloss Thun) ปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1200 โดยดยุคแห่งแซริ งเงิน ตั้งโดดเด่นอยูบ่ นเนินเขาเตี้ยทางตอนเหนือของตัวเมือง
นําท่านสู่ราทเฮ้ าส์ พลัทซ์ (Rathaus Platz) เป็ นจัตุรัสที่งามที่สุดของเมือง โดยมีหอนาฬิกาสี
แดงตั้งอยูเ่ หนืออาคารศาลาว่าการเมือง รายล้อมไปด้วยอาคารยุคเก่าอยูท่ ุกด้าน รวมทั้งบ่อนํ้าพุ
โบราณกลางจัตุรัสด้วย บรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมแบบสวิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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13.30 น.

นําท่านล่องเรือทะเลสาบทรุ นน์ (Lake Thun) หนึ่งในทะเลสาบแสนสวยที่โอบล้อมเมือง
อินเทอลาเค่น ทําให้การล่องเรื อทะเลสาบทรุ นน์น้ ี ค่อนข้างจะเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาก
เพราะจะได้เห็นความงดงามทั้งตัวเมืองและยอดเขา 3 ทหารเสื อ ได้แก่ ไอเกอร์, มองค์และ
จุงเฟรา ที่คอยโอบกอดเมืองอินเทอลาเค่นแห่งนี้ ช่างเป็ นภาพที่แสนโรแมนติกยิง่ นัก จากนั้น
อิสระท่านเดินเล่น พักผ่อนในเมืองอินเทอลาเค่น

17.00 น.

นําท่านนัง่ โมโนเรลขึน้ สู่ ยอดเขา ฮาร์ ดเดอร์ คุม (Harder Kulm) เป็ นภูเขาทางตอนบนของ
เมือง Interlaken ที่มีชื่อเสี ยงจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมือง Interlaken ได้ท้ งั
เมือง พร้อมด้วยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบที่ขนาบข้างเมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทางทิศ
ตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิ มะ 3 เทือกเขาสุ ด
อลังการได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาฮาร์ ดเดอร์ คุม สุ ดแสนโรแมนติค
พักค้ างคืน ณ CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

เมืองอินเทอลาเค่ น – เมืองเลาเทอบรุนเน่ น – หมู่บ้านเมอเรน –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
หมู่บ้านกริมเมลวาลด์ – เมืองซูริค - ช้ อปปิ้ งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่ น (Lauterbrunnen)
(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
นําท่านเดินเล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ นเล็กๆ ในหุบเขาที่แยกเป็ นสองแพร่ ง เงียบสงบโดยมี
ฉากหลังของหมู่บา้ นคือนํ้าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์ บาค (Staubbach) นํ้าตกที่มีความ
สูง 300 เมตร และเป็ นหนึ่งในนํ้าตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
จากนั้นนําท่าน นั่งเคเบิล้ คาร์ สู่ สถานี Grutschalp จากนั้นเปลี่ยนเป็ น นั่งรถราง เพื่อไปยัง
หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บา้ นชาเลต์สวิสที่ต้ งั อยูบ่ นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็ นหมู่บา้ นที่
คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่น้ ีสวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้ าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบัง
ท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ต้ งั ตระหง่านเหนือหมู่บา้ นเมอเรน คือยอดเขา Eiger, Monch,
Jungfrau ในช่วงฤดูดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูก
ประดับไว้ตามบ้านเรื อนสวยงามยิง่ ยิง่ นัก และหมู่บา้ นเมอเรน ถือเป็ นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึง
ยังบริ สุทธิ์ยงิ่ นัก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald) หมู่บา้ นสไตล์ชาเลต์
แท้ๆ ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลป์
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จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ดา้ นล่างโดยเคเบิ้ลคาร์จากหมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald)
สู่ดา้ นล่าง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich)
(ระยะทางประมาณ 129 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
นําท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่า (Old Town) เป็ นเขตบ้านเมืองและหมู่บา้ นยุโรปโบราณยุคเมดิอิวลั
(Medieval) ที่อนุรักษ์ไว้ อาคารในแถบนี้มีอายุนบั ย้อนไปได้ถึง 2,000 ปี อาคารสมัยใหม่ที่ผดุ
ขึ้นในบริ เวณใกล้เคียงนั้นถูกออกแบบและจัดวางได้อย่างลงตัวกับอาคารบ้านเรื อนแบบเก่าๆ
เหล่านี้ นอกจากจะได้มาเดินชมความสวยงามของบ้านเรื อนโบราณแบบในเทพนิยายแล้ว ย่าน
นี้ยงั เป็ นแหล่งร้านค้า งานฝี มือ และร้านอาหารอีกด้วย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรื อง
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งหลักของเมือง ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าและ
ร้านค้ามากมายตลอดสองฝั่งทาง โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกัน
อยูบ่ นถนนเส้นนี้จนขึ้นชื่อว่าเป็ น “ถนนช้ อปปิ้ งทีแ่ พงทีส่ ุ ดในโลก” ถนนเส้นนี้มีร้านขาย
นาฬิกาเป็ นจํานวนมากเป็ นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนําของโลก
19.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ HOLIDAY INN MESSE หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด (8)
08.00 น.
10.00 น.
13.30 น.

เทีย่ วชมเมืองซูริค – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค มีเวลาให้ท่านได้ทาํ Tax Refund คืนภาษี
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

-

วันที่เก้า (9)
05.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-
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กําหนดการเดินทาง
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

7-15 / 20-28 / 29 ก.ย. – 7 ต.ค.
14-22 / 21-29
9-17 / 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.
2-10 / 17-25

อัตราค่ าบริการ
ราคารวมตัว๋
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
99,900.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
93,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
89,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) ราคาท่ านละ
83,900.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
18,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยนื่ วีซ่าให้ ทางบริษทั ฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
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 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ซึ่งท่ านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***
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***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจําให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
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สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีการยืน่ วีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยืน่ วีซ่าหลังกรุ๊ป ท่ านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ าใช้ จ่ายเรื่องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ ๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นํา้ หนักของสัมภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋ าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว)
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ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศเยอรมนี 1 ชุด
ใช้ เวลายืน่ วีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รูปถ่ าย

3.

เอกสารทั่วไป

4.
5.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบตั ร
สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจําแนบเพิม่ เติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ายทุกหน้ าย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนเงินไม่
ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันทีย่ นื่ วีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
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6.

7.

ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่ อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อนื่ จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้ องใส่
ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีที่เป็ น
พนักงานบริษทั
ทั่วไป

ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กที่ไม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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