เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ กับวินเทอร์ซีซนั ่ 4 ประเทศ
ิ ตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรังเศส-สว
่
เที่ยวเมืองดังมิวนิค ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village
เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทไฮเดลเบิรก์

ชิมเมนูขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน
ชมเมืองน่ ารักแห่งพรมแดนฝรังเศส
่
สตราสบูรก์ ฉายา Le Petite France และกอลมาร์ Little Venice
ขึน้ เขาทิทลิส ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุดและทานอาหารบนยอดเขา
มีเวลาเดินเล่นและช้อปปิ้งเมืองท่องเที่ยวอย่างลูเซิรน์ ได้เต็มที่
ปิดท้ายด้วยการชมเมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ตและช้อปปิ้ง Walking Street Frankfurt

โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงสวยในยุโรป อำทิ บำวำเรียในเยอรมัน เมืองพรมแดนในฝรังเศสที
่
ส่ ะท้อนควำม
งดงำมเป็ นอย่ำงยิง่ และสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีม่ สี เน่หจ์ บั ใจ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
มิ วนิ ค

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ ด้วย
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อิ นน์สบรูค

เมืองหลวงและเมืองท่องเทียวดั
่ งแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขำสูงงดงำม บนทีร่ ำบลุ่มแม่น้ ำอินส์
ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทือกเขำแอลป์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี อื ่ เสียงในด้ำนเป็ นศูนย์กลำงของกำรแข่งขัน
กีฬำฤดูหนำว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำฤดูหนำวหลำยครัง้
ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา ตัง้ อยู่ในแคว้นบาวาเรีย ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน
และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ปราสาทดังอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิ รน์
เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิส (Charming City) และเป็ นทีต่ งั ้ ของทะเลสาบทีม่ คี วามงดงามราวภาพวาด
และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ ทีส่ าคัญของนักท่องเทียว
่
ทิ ทลิ ส
ยอดเขาทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากทัวโลก
่ มีหมิ ะปกคลุมตลอดปี ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวเทือกเขาแอลป์ สามารถ
นังกระเช้
่
าขึ้นลงได้ โดยกระเช้าใหม่ล่าสุดสามารถหมุนรอบทิศทาง 360 องศา สามารถชมทัศนียภาพได้
โดยรอบโดยสถานีกระเช้าอยูท่ เี ่ มืองแองเกิลเบิรก์
ทิ ทิเซ่
เมืองแห่งทะเลสาบในป่ าสน หรือนิยมเรียกกันว่า Black Forest มีหมู่บา้ นทิทเิ ซ่ทเี ่ งียบสงบตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบ
ซึง่ เป็ นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชือ่ ดังของเยอรมัน
กอลมาร์
เมืองเล็กๆ ทีม่ บี รรยำกำศทีส่ ดุ แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึง่ ในฝรังเศส
่ มีบำ้ นเรือนทีส่ วยงำม ได้รบั ฉำยำเป็ น
Little Venice เนือ่ งจำกมีสถำปั ตยกรรมแบบโบรำณอ่อนช้อยและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี
ไฟรเบิ รก์
เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าเป็ นอัญมณีแห่งป่ าดา ตัง้ อยูใ่ นเขตรัฐบาเดน-เวิทเทมเบิรก์ ถือเป็ นเมืองทีมี่ ความสวยงามและ
น่าอยู่อนั ดับต้นๆ ของประเทศเยอรมัน
สตราสบูรก์
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ในฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีไ่ ด้ฉายาว่า Le Petite France มีเมืองเก่าและโบสถ์
นอร์ทเทรอดามทีมี่ ความยิง่ ใหญ่ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นมหาวิหารทีด่ ที สี ่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค
คอคเฮม
เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมนติคในหุบเขา เขตมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ Rheinland Pfalz เขตประเทศเยอรมัน
ไฮเดลเบิ รก์
เมืองแห่งรัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ เมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึง่ เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล รัชกาลที ่ 8 ทรงประสูติ
ณ เมืองนี้ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็ นเมืองมรดกโลก
องค์การยูเนสโก้ เนือ่ งจากมีแหล่งท่องเทีย่ วมากมาย และเป็ นเมืองทีข่ ้นึ ชือ่ ในเรือ่ งของความสวยงาม ความ
สง่า ความสงบร่มรืน่ ซึง่ ทีน่ มี ่ หาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สดุ ของเยอรมัน
แฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้
ของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิรต์ และธนาคารกลางยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ า่ รวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุโรป

กาหนดการเดิ นทาง

*เทศกาลปี ใหม่ 26 ธ.ค.2561 - 4 ม.ค.2562

วันแรก

26 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ

22.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D
สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.50 น.
06.45 น.

27 ธ.ค.61
กรุงเทพฯ-มิ วนิ ค-อิ งกอลสตัด-ช้อปปิ้ ง-มิ วนิ ค
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครมิวนิ ค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 924
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครมิ วนิ ค ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับ
สัมภำระ นำท่ำนเดินทำงสูต่ วั เมือง มิ วนิ ค Munich ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็ นเมือง
หลวงแห่งรัฐบำวำเรีย นอกจำกนี้มวิ นิคยังเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศรองจำกเมืองเบอร์ลนิ และ
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

ฮัมบูรก์ และเป็ นหนึ่งในเมืองมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ ของยุโรป มีเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ดุ ในประเทศทีป่ ระกอบไปด้วย
เมืองกว่ำ 60 เมืองของประเทศเยอมัน และยังมีสนำมบินทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกท่ำอำกำศ
ยำนนำนำชำติแฟร้งค์เฟิ รต์ อีกด้วย นำท่ำนชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ ใน ค.ศ.1158 มี
บรรยำกำศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองส์คลำสสิค
หรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้ำงสรรพสินค้ำอันทันสมัยมำกมำย นำท่ำนผ่ำนชม โอลิมปิ คทำวเวอร์
สนำมกีฬำอลิอนั ซ์อรีน่ำ หรืออำคำรพิพธิ ภัณฑ์บำวำเรียน เป็ นต้น นำท่ำนชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือ
เฉพาะบริเวณโชว์รมู BMW โชว์รมู แห่งใหม่ลา่ สุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้
เวลำท่ำนเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจำกบีเอ็มและมินิคเู ปอร์ จำกนัน้ นำท่ำนสู่
บริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิ วนิ ค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่ำชมมำกมำย อำทิ Mariensaule รูป
ปั น้ พระแม่มำรีทองคำบนเสำสูง ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนำฬิกำทีเ่ รียกว่ำ Glockenspiel มี
ระฆังและตุ๊กตำซึง่ จะออกมำเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลำ 11 โมงเช้ำในหน้ำหนำว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีก
หนึ่งรอบในหน้ำร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงำมทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทัง้ บริเวณ
ย่ำนนี้ยงั มีรำ้ นจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยู่มำกมำย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลำเดินทงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4
ของแคว้นบำวำเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดีแ้ ละเครื่องบินแอร์บสั และสินค้ำ
อิเล็คโทรนิคต่ำงๆ นำท่ำนสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิ ลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาด
ใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิBally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste,
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino,
Versace ฯลฯอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองมิวนิค (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
28 ธ.ค.61

มิ วนิ ค (เยอรมัน)-อิ นน์สบรูค (ออสเตรีย)-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)-ฟุสเซ่นบาดโกรเนนบาช
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองอิ นน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชัวโมง)
่
เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่ วดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนทีร่ าบลุ่มแม่น้า
อินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้าอินส์ และยังเป็ นเมืองทีม่ ี
ชื่อเสียงในด้านเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทัง้ ยังเคยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว
หลายครัง้ ได้แก่ โอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976 พาราลิมปิ กฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึง
โอลิมปิ กเยาวชนฤดูหนาวทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.2012 ทาให้อนิ น์สบรูค เป็ นเมืองแรกของโลกทีไ่ ด้จดั
กีฬาโอลิมปิ กถึง 3 ครัง้ นาท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรสั เมืองเก่า ทีม่ ี ตาหนักหลังคาทองคา ทีม่ อี ายุร่วม 450
ปี ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยท์ โิ รลสมัยของกษัตริยแ์ ม็กซิมเิ ลีย่ นที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อ
กันว่าหลังคากาแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุม้ ทองแดงจานวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่าง
ประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีท่ี
ปั จจุบนั เป็ นร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตท้ี าวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรสั เมือง ทีม่ ี
เสาอันนาเซาเลอตัง้ อยู่ ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองทีม่ ผี คู้ นแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากทีส่ ดุ จำกนัน้ นำ
ท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนกลับสูฝ่ ั ง่ ประเทศเยอรมัน เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อยู่ในเขตแคว้นบำวำเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชำยแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ำมำตัง้ แต่
ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปรำสำทของกษัตริยบ์ ำวำเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสำบน้อยใหญ่
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำสูงของเทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวา
เรีย ประเทศเยอรมนี ทีส่ ร้ำงจำกบัญชำของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่ อ้ งกำรสร้ำงปรำสำท
ตำมเทพนิยำยของริ และให้เป็ นทีป่ ระทับอย่ำงสันโดษห่ำงจำกผูค้ น และเพื่ออุทศิ ให้แก่กวีช่อื ริชาร์ด วาก
เนอร์ ผูซ้ ง่ึ เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan
Knight Lohengrin) ดังนัน้ ปราสาทแห่งนี้จงึ ได้รบั การตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาท
แห่งนี้ได้รบั การออกแบบโดยคริสทีอนั ยังค์ (Christian Jank) ซึง่ เป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ ะ
เป็ นสถาปนิก ถือเป็ นปรำสำททีม่ คี วำมงดงำมมำกทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของโลก ซึง่ ควำมงำมนี้ยงั ทำให้ปรำสำท
แห่งนี้เป็ นปรำสำทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นำมำสร้ำงเป็ นปรำสำทในภำพยนตร์กำร์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์
ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย รวมไปถึงเป็ นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ทีส่ วนสนุกดิสนีย์
แลนด์และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมไปถึงทีแ่ ดนเนรมิต (โดยปกติ การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ดให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) จำกนัน้ นำท่ำน
เดินทำงสูเ่ มืองฟุสเซ่น ให้ท่ำนมีเวลำเดินเทีย่ วชม เมืองฟุสเซ่น เมืองทีม่ อี ำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็ นเมือง
สุดท้ำยบนถนนสำยโรแมนติก ทีเ่ คยมีควำมรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันซึง่ ใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็ นจุดแวะพัก
ขนถ่ำยสินค้ำ และซือ้ ขำยเกลือมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำมน่ำรัก และตกแต่ง
ไปด้วยสีสนั ทีส่ วยงำมของบ้ำนเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัว ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนอำหำร โรงแรมทีพ่ กั
และร้ำนค้ำทีต่ กแต่งอย่ำงมีสไตล์ ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมือง ถ่ำยรูปกับสถำนทีต่ ่ำงๆ ไม่วำจะเป็ นทีว่ ่ำกำรเมือง
โบสถ์เซ้นต์มงั ทีม่ สี ถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค โบสถ์ใหญ่และสำคัญทีส่ ดุ ของเมือง ในอดีตเคยเป็ นสำนักสงฆ์
นิกำยเบเนดิค หรือจะเป็ นปรำสำทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขำและมีสำยน้ำจำกแม่น้ำ
เลช Lech ไหลผ่ำน ปรำสำทนี้เคยเป็ นทีพ่ กั ของเหล่ำเชือ้ พระวงศ์ชนั ้ สูงและพระ ตัง้ อยู่บนยอดเขำกลำงเมือง
สร้ำงเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบาดโกรเนนบาช Bad Grönenbach (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) นำ
ท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
29 ธ.ค.61
บาดโกรเนนบาช (เยอรมัน)-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทำงสู่ เมืองลูเซิ รน์ Lucerne เมือง
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งของสวิ ตเซอร์แลนด์ ทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีควำม
สวยงำมเหมือนเดิม (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านชมเมืองลูเซิ รน์ Lucerne อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์เป็ นดินแดนทีไ่ ด้รบั
สมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ทแ่ี ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอัน
เขียวชอุ่มสาหรับเลีย้ งสัตว์ ลูเซิรน์ ถือเป็ นเมืองทีอ่ ยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตัง้ อยู่ฝัง่ ด้านตะวันตกเฉียง
เหนือของทะเลสาบลูเซิรน์ ทีม่ ชี ่อื เรียกว่า ทะเลสาบสีแ่ คว้นแดนป่ าไม้ ตรงบริเวณปากแม่น้ารอยซ์ เป็ นเมือง
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ตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำน ชมเมืองลูเซิ รน์ ชมและถ่ายรูปกับ
อนุเสาวรียส์ ิ งโต ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึง่
ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่ และสะพานไม้ชาเพล สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคำหน้ำจัวด้
่ วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็ น
กำรเล่ำเรื่องรำวประวัตคิ วำมเป็ นมำของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ ุมขัง
นักโทษและเก็บเอกสำร รวมทัง้ ของมีค่ำของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี ำนเชื่อม
ติดอยู่กบั สะพำนสร้ำงขึน้ รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ำรบูรณะ
ใหม่จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม (ภำพวำดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอื เป็ นสะพำนไม้ท่ี
เก่ำแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป
คา่

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้า
เช้า

30 ธ.ค.61
ลูเซิ รน์ -ทิ ทลิ ส-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ Engelberg เมืองเล็กๆ บนเขำสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน้ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขำแอลป์ ชื่นชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมของหุบเขำแอลป์ จนถึงสถำนีกระเช้ำ
หรือเคเบิล้ คำร์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนัง่ กระเช้ารุน่ ใหม่
ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นัง่ ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเอง
ไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพือ่ ให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอด
เขาทิ ทลิส เป็ นยอดเขำทีม่ คี วำมสูงทีส่ ดุ ใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีม่ คี วำมสูงถึง 3,028
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภำพอันงดงำมกับหิมะปกคลุมตลอดปี และยังเป็ นแหล่งของนักเล่นสกีชนั ้
ดีในช่วงฤดูหนำวด้วย
รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

นำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำทิทลิสด้วยกระเช้ำไฟฟ้ ำ นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองลูเซิรน์ และมีเวลำให้
ท่ำนเดินเล่นหรือเลือกซือ้ สินค้ำไม่ว่ำจะเป็ นของทีร่ ะลึกต่ำงๆ แบรนด์เนมชัน้ นำ กำแฟเนสเปรสโซ่ หรือ
นำฬิกำยีห่ อ้ ดังของสวิส และอุปกรณ์มดี ชนิดต่ำงๆ ทีม่ คี ุณภำพดีจำกสวิส เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
31 ธ.ค.61
ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)-ทิ ทิเซ่ (เยอรมัน)-กอลมาร์ (ฝรังเศส)-มู
่
ลูส
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทิ ทิเซ่ Titisee เมืองแห่งทะเลสาบในป่ าสน ตัง้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศแคว้นบำเดนวัทเทมเบิรก์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เขตป่ าดาของเยอรมัน หรือนิยมเรียกกันว่ำ
Black Forest เนื่องจำกป่ ำนี้เต็มไปด้วยต้นสนซึง่ ขึน้ อย่ำงหนำแน่นจนมองดูเป็ นสีดำ ในเขตอุทยำนแห่งนี้มี
หมู่บำ้ นทิทเิ ซ่ทเ่ี งียบสงบตัง้ อยู่รมิ ทะเลสำบ ซึง่ เป็ นแหล่งพักผ่อนตำกอำกำศชื่อดังของเยอรมัน ให้ท่ำนเดิน
เล่นชมควำมสวยงำมของหมู่บำ้ นริมทะเลสำบแห่งนี้ และชมควำมงำมของ ทะเลสาบทิ ทิเซ่ ทะเลสำบเล็กใจ
กลำงเขตป่ ำดำ ทีย่ งั เป็ นต้นกำเนิดและเป็ นแหล่งผลิตนำฬิกำกรุก๊ รูทม่ี ชี ่อื เสียงของเยอรมัน ให้ทำ่ นเดินเล่นชม
ธรรมชำติหรือช้อปปิ้ งสินค้ำคุณภำพดีของเยอรมัน อำทิ นำฬิกำกุ๊กกู เครื่องครัวตุ๊กตำคู่ Zwilling กระเป๋ ำ
Rimowa เสือ้ ผ้ำแฟชัน่ Agner ฯลฯ (ในช่วงวันสิน้ ปี ร้านค้าบางร้านอาจปิ ดให้บริการ)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พิ เศษ!! กับเมนูขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ Colmar (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ อันเป็ นเมืองบ้าน
เกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์ มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อก
แบบอนุเสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ เป็ นเมืองทีม่ คี วามโรแมนติคเมืองหนึ่งของฝรังเศส
่ และเป็ นสถานทีท่ ค่ี ่รู กั มักจะ
ให้คาสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงามและสถาปั ตยกรรมของอาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ จึงทาให้เมืองกอลมาร์เป็ นอีกหนึ่งในสถานทีโ่ รแมนติคในฝั นของใครอีกหลายคน ให้ท่านชม เมือง
กอลมาร์ ดินแดนแห่งความงามทีม่ อี าคารบ้านเรือนสวยงาม มีจดุ เด่นอยู่ทค่ี วามงามของดอกไม้ทม่ี อี ยูท่ วั ่
เมือง (ในช่วงฤดูรอ้ นในช่วงฤดูหนาวจะมีสเน่หอ์ กี แบบหนึ่ง) จัดเป็ นอีกเมืองทีถ่ ูกจัดให้เป็ นเมืองทีม่ คี วาม
โรแมนติค จนได้รบั การขนานนามว่า ลิตเติล้ เวนิซ Little Venice ปั จจุบนั เมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็ นเมือง
ทีน่ ่ามาเยือนเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรังเศส
่ เป็ นเมืองทีม่ ลี กั ษณะสถาปั ตยกรรมและบรรยากาศของ
เมืองโบราณ มีบา้ นเรือนทีส่ วยงาม และได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า
Colombage ในภาษาฝรังเศส
่ หรือ Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมัน เป็ นบ้านครึง่ ไม้ซุงซึง่ เป็ นแบบบ้านที่
เป็ นเอกลักษณ์และเห็นได้ทวไปในแคว้
ั่
นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึน้ โครงบ้านด้วยไม้ทงั ้ หลังรวมทัง้
หลังคาก่อน จากนัน้ ก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้แล้วทาทับด้วยสีสนั สวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยงั มี
คลองน้าไหลผ่าน เป็ นมุมบังคับทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึก ให้เวลาท่านเดินเล่นใน
เมืองนี้และมีเวลาหามุมสวยๆ ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมูลูสหรือ
มัลลูส Mulhouse เมืองใหญ่อนั ดับสองของแคว้นอัลซาสแคว้นทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของฝรังเศส
่ ด้วยบรรยากาศที่
สวยงามและสถาปั ตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ทม่ี กี ลิน่ ไอความเป็ นเยอรมันอยู่มาก และยังเป็ นทีต่ งั ้
ของพิพธิ ภัณฑ์ยานยนต์แห่งชาติของฝรังเศส
่ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของพิพธิ ภัณฑ์รถยนต์และรถไฟทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
โลก มูลสู ยังมีฉายาว่า "แมนเชสเตอร์ของฝรังเศส"
่
อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
1 ม.ค.62 มูลูส (ฝรังเศส)-ไฟรเบิ
่
รก์ (เยอรมัน)-สตราสบูรก์ -ไฮเดลเบิ รก์ -เวิ รน์ ไฮม์
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไฟรเบิ รก์ หรือไฟร์บวร์ก Freiburg เขตประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมเมืองไฟรเบิ รก์ หรือไฟรบวร์ก หรือไฟร์บูรก์ เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำ Jewel of the Black
Forest อัญมณีแห่งป่ าดา ตัง้ อยูใ่ นเขตรัฐบาเดน-เวิทเทมเบิรก์ Baden-Wurttemberg ใกล้พรมแดนระหว่ำง
ประเทศฝรังเศสและสวิ
่
ตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองทีม่ สี ภำพอำกำศดีและอบอุ่นตลอดปี เป็ นแหล่งปลูกองุ่นทำไวน์
ทีส่ ำคัญ เป็ นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยดังอย่ำงเช่น Albert Ludwig University of Freiburg ถือเป็ นเมืองทีม่ ี
ควำมสวยงำมและน่ำอยู่อนั ดับต้นๆ ของประเทศเยอรมัน ให้ท่ำนชมเมืองทีม่ คี วำมเก่ำแก่ ก่อตัง้ มำตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1120 และเป็ นหนึ่งในเมืองแห่งตลำดเสรีทม่ี ชี ่อื เสียงและมีควำมเก่ำแก่มำกแห่งหนึ่งของประเทศ ชมถนน
ทีส่ วยทีส่ ดุ ของเมืองทีเ่ รียกว่าคอนวิคสราสเซ่ Konviktstrasse เป็ นบริเวณทีม่ รี า้ นค้ามากมาย มีไม้พนั ธุไ์ ม้
เลือ้ ยขึน้ ตามบ้าน ทาให้ถนนเส้นนี้น่ารักยิง่ ขึน้ ทีไ่ ม่ควรพลาดชม และถือเป็ นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้คอื
Bächle หรือรางน้าเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ถนนเกือบทุกเส้นในเมือง สร้างขึน้ ในสมัยยุคกลางเป็ นทีร่ ะบายของเสีย
ดับไฟ และใช้ป้องกันไม่ให้ไฟลามเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้และให้สตั ว์ได้ด่มื กิน ปั จจุบนั กลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองและเป็ นทีน่ งเล่
ั ่ นของเด็กๆ ในฤดูรอ้ น โดยมีเรื่องเล่าว่า ถ้าหากมาเทีย่ วแล้วตกลงไปในรางน้านี้ จะได้
แต่งงานกับคนไฟรบวร์กและตัง้ รกรากอยู่ทน่ี ่!ี ! ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพความสวยงามตาม
อัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ประเทศฝรังเศส
่
บริเวณ
ลุ่มแม่น้ำไรน์บนพรมแดนระหว่ำงประเทศเยอรมันและประเทศฝรังเศส
่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำชมเมืองสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส เดินชมเมืองเก่าทีเ่ รียกว่า Le Petite
France ชมภายนอกมหาวิหารนอร์ทเทรอดามทีย่ งิ่ ใหญ่ Strasbourg Cathedral ได้รบั การยกย่องให้เป็ น
มหาวิหารทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิค สร้ำงด้วยหินทรำยสีชมพูทงั ้ หลัง
โดนสร้ำงขึน้ ในช่วงกลำงถึงปลำยศตวรรษที่ 12 ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนกว่ำ 260 ปี ให้ท่ำนถ่ำยภำพเก็บ
ไว้ตำมอัธยำศัย รวมถึงผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำยุโรป European Parliament, จัตุรสั สำธำรณรัฐ Place de la
Republique, อำคำรสถำนีรถไฟแห่งเมืองสตรำสบูรก์ Gare Centrale ทีต่ วั อำคำรมีควำงดงำมและทันสมัย
ทีส่ ดุ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ตัง้ อยูใ่ นรัฐบำเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก ทำงตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจำกพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั อำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมำเดินบน
เส้นทำงนักปรำชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็ นเมืองมรดกโลกองค์กำรยูเนสโก้ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเทีย่ ว
มำกมำย และเป็ นเมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่มี หำวิทยำลัยไฮ
เดลแบร์กยังเป็ นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่สดุ ของเยอรมันอีกด้วย นำท่ำนขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขำ นำท่ำน
นาท่าเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ำเนคคำร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อม
ปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลังมำเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่อำศัย ส่วนปรำสำทแห่งนี้ถูกนำมำจำกหลำยทีด่ ว้ ยกัน สำหรับ
ส่วนทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ของปรำสำทแห่งนี้ คือ เสำแกรนิตแบบโรมัน ซึง่ นำมำจำกพระรำชวังหลวงของพระเจ้ำชำร์ล
เลอมำร์น ปรำสำทแห่งนี้ถูกสร้ำงต่อเติมเรื่อยมำตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงครำม 30 ปี ดังนัน้
จึงทำให้เรำพบรูปแบบของสถำปั ตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นโกธิค เรอเนอซองส์หรือ
บำร็อค และชมถังไวน์ทม่ี อี ำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปบนสะพำนเก่ำแก่ของ
เมืองไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จำกจุดนี้จะมองเห็นปรำสำทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
(สำหรับกำรเข้ำชมในวันที่ 1 ม.ค. ปรำสำทเปิ ดให้เข้ำชมรอบเย็น)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวิ รน์ ไฮม์ Viernheim เมืองอุตสำหกรรมขนำดกลำงของประเทศเยอรมัน และ
ยังเป็ นเมืองทีม่ คี วำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจรวมถึงเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของแคว้นไรน์-เนคกำร์ (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
2 ม.ค.62 เวิ รน์ ไฮม์-คอคแฮม-แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง คอคเฮม Cochem (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีแ่ สนโรแมน
ติคในหุบเขำเขตมลรัฐไรน์แลนด์ ฟำลซ์ Rheinland Pfalz เขตประเทศเยอรมัน ซึง่ เมืองนี้มปี ระชำกรเพียง
6,000 คนเท่ำนัน้ พืน้ ทีโ่ ดยมำกของเมืองนี้เป็ นแม่น้ำและเทือกเขำน้อยใหญ่สลับสับเปลีย่ นกัน ทำให้เกิด
ทัศนียภำพอันงดงำม มีเวลำให้ท่ำนชมเมืองทีแ่ สนงดงำมและถ่ำยรูปกับปรำสำทไรชส์เบิรก์ คอคแฮม จำก
ด้ำนล่ำงของตัวเมือง ปรำสำทแห่งนี้เป็ นปรำสำททีม่ อี ำยุอยูใ่ นช่วงยุคกลำง โดยสร้ำงแบบสไตล์นีโอเรอแนส
ซองส์ ทีต่ งั ้ อยู่บนยอดเขำ หนึ่งในปรำสำท Unseen ทีม่ คี วำมงำมดังเทพนิยำยมีอำยุเก่ำแก่มำกกว่ำ 1,000 ปี
มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปกับเมืองน่ำรักแห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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บ่าย

คา่

วันทีเ่ ก้า
เช้า

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ เป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป
และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
ให้ทำ่ นเดินเล่น
เมืองเก่ำและช้อปปิ้ งย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน
ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำรูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำมไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม ชม
ภำยนอกของมหำวิหำรโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วง
สงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ด้ำนข้ำงก็คอื Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำร
ก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งใน
แฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น
City Hall และถูกเชื่อมกับอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้
ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่
ไม้ซุงอันงดงำมแบบฟำคแวร์กเฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำ
รำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด
จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ น
ตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำ
หลำกหลำยบริเวณถนนสำยช้อปปิ้ งย่ำนถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยช้อปปิ้ งทีย่ ำวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีท่ี
เต็มไปด้วยร้ำนจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยูมำกมำยไม่ว่ำจะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss,
Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น และเลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ ทัง้ ขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้ำทีร่ ะลึกตำม
อัธยำศัย (อำจมีบำงร้ำนปิ ดให้บริกำรเนื่องจำกเทศกำลปี ใหม่)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

13.45 น.

3 ม.ค.62 แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิ น (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
ให้ท่ำนพักผ่อนและเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นาทางสู่สนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต
อัมไมน์ Frankfurt Am Main Airport
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบิ นที่ TG921

วันทีส่ ิ บ
06.20 น.

4 ม.ค.62 กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์
หรือกาณี ที่พกั ตามรายการถูกจองเต็มหมด จะจัดหาโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

26 ธ.ค.2561 - 4 ม.ค.2562

Europe Superb Winter Reroute 10 วัน / TG

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

80,900

44,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

76,900

44,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

72,900

41,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

10,900

10,900

เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรังเศส-สวิ
่
ตเซอร์แลนด์

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ า
เนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทวั ร์ ตั ๋วโดยสารจะต้องซื้อแยก มีค่าธรรมเนี ยมประมาณ ท่าน
ละ 4,500 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบิ นที่ออกได้ ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน และหากกรณี ท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ท่านพักด้วยว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
กรณี เดิ นทางกับคณะ บริษทั จะทาการยื่นวีซ่าที่สถานทูตที่กาหนดไว้ในรายการทัวร์ แต่หากกรณี ท่านใดอยู่ที่
ประเทศอื่นมากกว่า ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟร้งค์เฟิ รต์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
4 ก.ค.61

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และ
ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าธรรมเนี ยมการทาวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 2,900 บาท (ชาระพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นตามเขตเมืองเก่าและพระราชวังและหัวหน้ าทัวร์เดิ นทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ
ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่า
์
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อน
การจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 7-10 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน

ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น

ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษท
ั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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-

o
o
o
o
o

หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษท
ั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาเกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวี
ซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสาเนาหน้ า
บัญชีหน้ าแรกที่ มีชื่อเจ้าของบัญชี

หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
-
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
**
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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