เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรัง่ เศส (ไม่เข้าปารีส)
ลักซ์เซมเบิรก์ - เบลเยี ยม 11 วัน (แนะนํา)
เห็นชื่อประเทศแลว้ อย่าพึง่ มองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วน
ใหญ่เท่านัน้ รูจ้ กั เพราะเป็ นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่หแ์ บบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน...
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
กระเช้า
อาหาร
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทย บินตรงไป-กลับ (ครัง้ ละ 11 ชม.)
การเปลีย่ นเครื่องกลางทางแทบจะไม่มเี วลาหลับ และใช้เวลา 16-19 ชม. กว่าจะถึง
มาตรฐานยุโรป มีพกั 2 คืน ไม่ยา้ ยโรงแรม 2 ครัง้ รวม 4 คืน จาก 8 คืน
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
กระเช้าขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
เช้าแบบอเมริกนั , กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
อาจดูวา่ หลายประเทศ แต่จริงๆ แล ้วไม่ไกลกันเพราะเป็ นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึง่ เราสามารถระบุระยะเวลา
เดินทางได้ทกุ เมือง โปรดดูรายละเอียด

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.50 น.
07.05 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิ ค (เยอรมัน)
ออกเดินทางสู่มวิ นิค โดยเทีย่ วบิน TG 924
ถึงสนามบินมิวนิ ค (MUNICH) เมืองหลวงแห่งแควน้ บาวาเรียแห่งนี้เปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห ์ และความงาม
ตามธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสู งสุดทางเทคโนโลยี นําท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ นําท่านชมเมืองมิวนิค อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ย่ิงใหญ่
16-18
เริ่ม จากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวัง นิ มเฟนเบิร ์ก
โดยเฉพาะในช่ ว งศตวรรษที่
(NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย สถานทีป
่ ระสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 นําท่านผ่านชม
บริเวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972 ก่อนขับรถพาชมสถานทีส่ าํ คัญๆ
อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

นําท่านสู่บริเวณจตุรสั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่าน
เมืองเก่าที่มสี ถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าํ คัญของ
มิวนิค เช่ น ศาลาว่าการเก่ าในรู ปแบบศิลปะโกธิค,
หอคอยของโบสถ์ แม่พระที่มรี ู ปแบบคลา้ ยหัวหอมใหญ่
เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายประเภทมากกว่าเวียนนาเสียอีก ทัง้ แบรนด์เนม, ของพื้นเมือง ห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในมิวนิค นัง่ จิบกาแฟแถวจตุรสั กลางเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม LE MERIDIEN หรือ MARRIOTT
** 12-22 เม.ย. ได้ LE MERIDIEN / 26 เม.ย.-6 พ.ค. ได้ MARRIOTT
มิวนิ ค - เบิรช์ เทสกาเดน (ล่องทะเลสาบโคนิ ก)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 2 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ทีม่ คี วามสําคัญ
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ท่ยี อ้ นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้ อยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบลอ้ มด้วยทิวทัศน์
อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE / 20 นาที) ทะเลสาบ
กษัตริย ์ ที่มนี าํ้ ใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นดินแดนแห่ง
ฟยอร์ดที่งดงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งกําเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัง้ แต่ยุคนํา้ แข็ง
ก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของ ฟยอร์ดที่มี
อยู่เพียงไม่ก่แี ห่งในโลก ฟยอร์ดแห่งนี้มคี วามยาวกว่า 8 กม. กว้าง
ถึง 1,250 กม. ลึก 190 ม. และตัง้ อยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล นํ าท่านล่องเรือพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้บริการนักท่องเที่ยวมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนําท่านล่องไป
ชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์
เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบอันเป็ นเสน่หข์ องดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ทส่ี วยงามยิง่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม ALPENHOTEL KRONPRINZ
**12-22 เม.ย. ได้ ALPENHOTEL KRONPRINZ / 26 เม.ย.-6 พ.ค. ได้ KEMPINZKI
เบิรช์ เทสกาเดน - ฟุสเซ่น (ปราสาทนอยชวานสไตน์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN / 3 ชม. 30 นาที) เมืองสําคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่ องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นขึ้ นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรื อ ปราสาทหงส์ ใ หม่
(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ทีพ
่ ระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานทีส่ ุด
เป็ นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะ
แบบอาร์ทนู โว ตัง้ โดดเด่นอยู่บนเนินเขาสู ง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย
จนเป็ นต้นแบบให้วอลท์ดสิ นียน์ าํ ไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
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คํา่

แลว้ เดินทางสู่ตวั เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองตากอากาศแสนสวยที่ลอ้ มรอบด้วยขุนเขาสวยงามยิ่ง นําเข้าที่
พักโรงแรม LUIPOLDPARK (ได้ทกุ กรุป๊ ) จากนัน้ อิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ฟุสเซ่น - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE / 3 ชม.30 นาที) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิส ระหว่างทางชื่นชมวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามตลอดทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบ
ลูเซิรน์ ที่ได้ช่ือว่าถูกถ่ายรู ปมากที่สุด รวมทัง้ สะพานไม้ (KAPELL
BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน
์ หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิรน์ แลว้
นําท่านล่องเรือในทะเลสาบลูเซิรน์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขา
และทะเลสาบอั น สวยงาม จากนั้ น เดิ น ทางสู่ อิ น เทอร์ ล าเก้น
(INTERLAKEN
/
1 ชม.) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุ นน์และเบรียนซ์ นําท่านเข้าโรงแรมที่พกั
METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวแ์ ละสเต็ก
**12-22 เม.ย. ได้ .......................................... / 26 เม.ย.-6 พ.ค. ได้ METROPOLE
อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขากลาเซียร์ 3000)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่โกล ดู ปิ ลยง (COL DU PILLON) เพือ่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทจ่ี ผุ ูโ้ ดยสารได้ถงึ
125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000”
(GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือ
ระดับนํา้ ทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนัง่ เก้าอี้เลือ่ น
ไฟฟ้ าทีน่ กั สกีใช้เพือ่ การนัง่ ขึ้นเขานัง่ รถสโนว์บสั (SNOW BUS) วิง่
SLED) และ ALPINE
ไปบนหิม ะ, นัง่ ถาดเลื่อ น (SNOW
COASTER หรือการนัง่ เก้าอี้บนรางเลือ
่ นทีห่ วาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ทต่ี ่นื เต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย
ทีน่ ่ี เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านทีต่ อ้ งการความสนุ กกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา แลว้ เดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อ
ของทีร่ ะลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬกิ ายี่หอ้ ดังๆ ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ
หรือถ่ายรูปนาฬกิ าดอกไม้หน้าคาสิโน (ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิ ดถึง 4 ทุ่ม)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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อินเทอร์ลาเก้น - โกลมาร์ (ฝรัง่ เศส) - ริคเวีย – สตราสบูรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม. 15 นาที) เมืองใหญ่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่ เศส นําท่านชมเมืองหลวงของ
แคว้นโฮ๊ท-ไรน์ ที่มตี วั เมืองเก่ าสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาคลอเรน เดินชมตัวเมืองเก่าของโกลมาร์ทเ่ี ก่าแก่สวยงามจนได้รบั การ
ยกย่ อ งให้เ ป็ น เมือ งที่ส วยที่สุ ด ในประเทศฝรัง่ เศส ตัว อาคาร
บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นในปัจจุบนั สร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ 15 ซึง่ อยู่ในช่วงของการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิน่ อัลซัคอย่าง
ชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทําลายของสงครามกลางเมืองและ
สงครามโลกมาได้ทุก ครัง้ ตัว อาคารเก่ า จะมีก ารทาสีส นั ที่ส วยงามฉู ด ฉาดและประดับ ดอกไม้น านาชนิ ด
นอกจากนี้ยงั มีลาํ คลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมู่บา้ น จนทําให้เมืองโกลมาร์มอี กี สมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล
เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองทีส่ วยงามแห่งนี้จนได้เต็มอิม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR / 20 นาที) เมืองเล็กๆ น่ ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาค ตัง้ อยู่ระหว่าง
พรมแดนฝรัง่ เศสและเยอรมนี ได้ร บั การยกย่ อ งเป็ น หนึ่ ง ใน
หมูบ่ า้ นแสนสวยของฝรัง่ เศส LES PLUS BEAUX VILLAGE
DE FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุน
่ มากมาย
สลับกับเนินเขา นําชมเมืองทีย่ งั คงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนใน
อดีต ผนังตึกก่อด้วยอิฐโบราณ บ้านเรือนปลูกสร้างแบบอนุ รกั ษ์
ลักษณะทีเ่ รียกว่า TIMBER FRAME และการทําอาชีพแบบดัง้ เดิม คือการทําไวน์ ขนมพื้นเมือง ทําให้ริคเวีย
ได้รบั การขึ้นเป็ นมรดกโลกจากองค์การยู เนสโก แลว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จากนัน้
เดินทางสู่สตราสบูรก์ (STRASBOURG / 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และทีต่ งั้ ของรัฐสภา
ยุ โ รป ซึ่ง เป็ น เมือ งเก่ า แก่ ท่ีส วยงามและมีเ สน่ ห ไ์ ม่เ หมือ นใคร ชมวิห ารประจํา เมือ งที่ส ร้า งด้ว ยหิน ทราย
สีชมพูงดงามโดดเด่น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON (ทุกกรุป๊ )
สตราสบูรก์ - ลักซ์เซมเบิรก์ - บรัสเซลล์ (เบลเยียม)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ประเทศลักซ์เซมเบิรก์ (LUXEMBOURG / 3 ชม. 30
นาที) ที่มีเจ้าผู ป้ กครองสืบต่ อกันมาหลายร้อยปี
นําท่านชม
ลักซ์เซมเบิรก์ ถือเป็ นประเทศทีม่ พี ้นื ทีเ่ ล็กทีส่ ุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.
กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองทีต่ งั้ เรียงรายอยู่บน
แนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงาม
ยิง่ นัก แล ้วเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สิบ
เช้า

นําท่านสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 3 ชม.) เมืองหลวงประเทศ
เบลเยี่ยม นําชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วย
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทัง้ โกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการ
นครบรัสเซลส์ จตุรสั กลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยอาคารที่ตกแต่ง
อย่างงดงามยิ่ง ชมหนู นอ้ ยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมีย่ ม
สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย ์ อัลเบิรต์ ที่ 2 และช้อปปิ้ งก่อนกลับ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU (2 คืน) ทุกกรุป๊
บรัสเซลล์ - บรูจจ์ - เก๊นท์ - บรัสเซลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าที่
ได้ช่ื อ ว่ า สวยงามที่ สุ ด ในเบลเยี่ ย ม นํา ท่ า นชมตัว เมือ งบรู จ จ์
เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีและได้ช่อื ว่า
เป็ นเมืองทีส่ วยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมือง
ทีม่ อี ายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี
(BELFRY) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด
(BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ทีท
่ ่านจะประทับใจในความงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็ น
เมืองเก่าทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองของเบลเยี่ยม นําท่านชมเมืองเก๊นท์ ชม
วิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นําชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่
ประจําเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์
ซึง่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แลว้
ออกเดินทางกลับบรัสเซลล์ (30 นาที)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

09.30 น.
13.30 น.

บรัสเซลล์ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
ออกเดินทางไปสนามบิน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 935

วันที่สิบเอ็ด
05.35 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปเมืองสวย

C ...18/11/17
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กําหนดการเดินทาง
12-22 เม.ย. // 26 เม.ย.-6 พ.ค. // 17-27 พ.ค. (โรงแรมดีเยี่ยมทุกกรุป๊ )
อัตราค่าบริการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..
26 เม.ย.
17 พ.ค.
รายการ
12 เม.ย.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
122,000.118,000.110,000.106,000.102,000.96,000.เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
101,000.96,000.91,000.เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
20,000.22,000.22,000.**จองและมัดจําภายใน 20 มกราคม เพือ่ เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม ลดท่านละ 2,000.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ ้วไม่สามารถ
**ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่าย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
เลือ่ นได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าเรือ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
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หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,00 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้าม
สวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร
ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้ว
ทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทงั้ 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่
เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้

