


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุง
บูดาเปสต	-	CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	ปอมชาวประมง	-	แมน้ําดานู
บ

ที่พัก	โรงแรม
MERCURE
BUDA	หรือ
เทียบเทา

3 บราติสลาวา	-	กรุงปราก
เขาสูที่พัก
โรงแรม	DUO
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทแหงปราก	-	คารโลวีวารี	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	พระราชวังหลวง
(ปราก)	-	ยานชางทอง	-	สะพานชารล	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-	หอ
นาฬิกาขนาดใหญ

พัก	โรงแรม
SPA	HOTEL
THERMAL
หรือเทียบเทา

5 อิงกอลสตัดท	เอาทเล็ต	วิลเลจ	-	มหานครมิวนิค	-	จัตุรัสมาเรียน	-	เมืองฟุส
เซน

พัก	โรงแรม
EUROPARK
หรือเทียบเทา

6 ปราสาทโฮเฮนชวาน	สเกา	-	ทิทิเซ	-	ปาดําแบล็คฟอเรสท	-	ปราสาทนอย
ชวานสไตน

พัก	โรงแรม
BEST
WESTERN
HOFGUT	หรือ
เทียบเทา

7 เมืองกอลมาร	-	เมืองสตราสบูรก	-	หมูบํานอองกีเชม
พัก	โรงแรม
STADT
FREIBURG
หรือเทียบเทา

8 เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชา
เปล	บริดจ	-	สนามบินซูริค	-	เมืองซุก

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

1	พ.ย.	61	-	9	พ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿7,500

10	พ.ย.	61	-	18	พ.ย.	61 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿7,500



เย็น	
19.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสายการบิ

นออสเตรียนแอรไลน	ประตู	4	แถว	G	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
22.45	น.	ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา	โดยเทีย่วบินที	่OS	026	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา	
05.35	น.	ถึงสนามบินเวทชาท	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5

ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
นําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮัปสเบิรก	ซึ่งมี

ประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซาเพื่อใชเป็นพระราชวังฤดู
รอน	ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง	ซึ่งสวยงามไม
แพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส

บาย	
นําทานเดินทางโดย	รถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู	กรุงบูดาเปสต	(Budapest)	เมืองหลวงของ

ประเทศฮังการี	(Hungary)	ซึ่งไดชื่อวาเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่
มี	อารยธรรม	รุงเรืองมานานกวาพันปี	ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”	ชมเมืองที่ได
ชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ
นําทานชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปดานนอกของ

อาคารพระราชวังโบราณ
ชมบริเวณรอบ	นอกโบสถแมทเธียส	(Matthias	Church)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริย

มาแลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียส	ซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยัง
เป็นกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก	หลังคา
สลับสีสวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15	ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่	1	พระบรม
รูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่	11	อยูหนา	ปอมชาวประมง	(Fisherman’s	Bastion)
จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต
ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําทาน	ลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องชื่อ	ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง	600-800

ปีมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ	อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่
รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365	ยอด
นอกจากน้ีทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM

TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน



เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ



เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เชา	
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงบราติสลาวา	(Bratislava)	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโล

วัค	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ	สโลวัค	ออสเตรีย	และฮังการี	และใกลกับพรมแดนสาธารณ
รัฐเช็ก

บาย	
นําคณะเดินทางสู	กรุงปราก	(Prague)	เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก	อดีตเมืองหลวงของสาธารณ

รัฐเชคโกสโลวาเกีย	ซึงไดสมญานามมากมาย	เชน	นครแหงปราสาท	และโรมแหงอุดรทิศ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เชา	
นําเขาชม	ปราสาทแหงปราก	(Prague	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่	9	ใน

สมัยเจาชาย	Borivoj	แหงราชวงศ	Premyslids	ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตปี	ค.ศ.1918
ชมมหาวิหาร	เซนตวิตุส	(St.Vitus	Cathedral)	อันงามสงาดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่



14	นับวาเป็นมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	ซึ่งพระเจาชารลที่	4	โปรดใหสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1344
ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษตัริยสําคัญในอดีต	เชน	พระเจาชารลที่	4,	พระเจาเฟอรดินานดที่	1	และ	พระเจา
แมกซิมิเลี่ยนที่	2	เป็นตน	(กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร	อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม)
ชมพระราชวังหลวง	(Royal	Palace)	ที่เป็นหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท	ใชเป็นที่ประทับของเจา

ชายโบฮีเมียนทั้งหลาย	แลวเดินชมยานชางทองโบราณ	(Golden	Lane)	ซึ่งปัจจุบันมีรานขายของที่ระลึก	วาง
จําหนายอยูมากมาย
นําทานเดินเลน	บนสะพานชารล	(Charles	Bridge)	สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา	สไตลโกธิคที่สรางขึน้

ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	14	สมัยพระเจาชารลที่	4	ชมรูปป้ันโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพาน
กวา	30	องค
นําทานเดินสู	ประตูเมืองเกา	“Powder	Gate”	ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ,	ศาลาวาการเมืองหลังเกา

(Old	Town	Hall)	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.1338	มีจุดเดนคือ	นาฬิกาดาราศาสตร	(Astronomical	Clock)	ที่
สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
ใหเวลาทานอิสระเดินเลน	และ	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา

บาย	
นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองคารโลวี	วารี	(Karlovy	vary)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของ

สาธารณรัฐเช็ค	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเป็นศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ
เดินชมเมืองคารโลวี	วารี	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อ

ที่มีมาแตสมัยโบราณ	เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ	เป็นแกว	พอรซเลนที่มีปากยื่น
ออกมาเหมือนกาน้ํา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

เป็นพระราชวังในเมืองปราก	ที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต	ศตวรรษที่	12	ที่มี
การออกแบบแนวกอธิคและเรเนซองค



เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(เป็ดสไตลโบฮีเมียน)

เชา	
นําทานเดินทางสู	Ingolstadt	Village	Outlet	ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ

เชน	GUESS	,	KARL	LAGERFIELD	,	LEVI	.	GUCCI	CK	,	NIKE	UNDER	AMOUR	และอื่นๆอีกมากมาย

บาย	
เดินทางสู	เมืองมิวนิค	(Munich)	อยูทางใตของประเทศเยอรมนี	และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	ยังเป็น

เมืองที่ใหญเป็นอันดับสามของประเทศ	(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)	และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป



เน่ืองจาก	OUTLET	จะปิดทําการในวันอาทิตย	ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน	ทางบริษทัขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	

ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป	โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน	กอนที่จะผนวก
เขาเป็นสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี	จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง	ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม	และ
อาหารอันเลื่องชื่อ	ซึ่งไดแก	ไสกรอกเยอรมัน	ขาหมูทอด	เพรทเซล	และเบียร
นําชมจัตุรัสมาเรียน	พลาสท	(Marienplatz)	ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิ

วนิค	บริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงาม	ซึ่งจะมีนักทองเที่ยว
รอคอยเฝาชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา	เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา	11.00	น.	และ	17.00	น.	ในชวงฤดูรอน
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานตอไปยัง	เมืองฟุสเซน	(Fussen)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเล็ตในเมือง	อิงกอลสตัทท	ซึ่งเปนที่นิยมเพราะอยูใกลเมืองมิวนิค
และมีบริการรถรับสงตลอดเวลา	มีรานคามากมาย	และยังมีสวนลดตามฤดู
การ

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี	ซึ่งจะติด
กับชายแดนออสเตรีย	เมืองฟุสเซนน้ัน	เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน	เป็นที่ตั้งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย	ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ	เมืองฟุสเซน	เป็นเมืองที่มีความนารัก
และตกแตงไปดวยสีสันที่สวยงามของบานเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแตละแหง
จะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



เชา	
นําทานเขา	ชมปราปราสาทโฮเฮนชวานเกา	(Hohenschwangau	Castle)	นําทานเดินทางขึน้ปราสาท

เพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน	(Neuschwanstein	Castle)	นําชมตนแบบของปราสาทเจา
หญิงนิทราในดิสนียแลนด	ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน	ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย	ซึ่ง
เป็นปราสาทของพระเจาลุดวิคที่	2	หรือ	เจาชายหงสขาว

บาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองทิทิเซ	เมืองริมทะเลสาปทีต่ัง้อยูในเขตป าดํา	(Black	Forest)	นําทานลองเรือชม

ความงามของทัศนียภาพทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา	แบล็กฟอเรสต	สถานที่อัน
เป็นตนกําเนิดนาฬิกากุกกู	ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึน้ชื่อ	ณ	เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย	และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่หมูบานชวานเกาใกลเมืองฟึสเส็นทางตอนใตของแควนบาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี	เป็นปราสาทที่พระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรียประทับเมื่อยัง
ทรงพระเยาว	ตัวปราสาทสรางบนซากปราสาทชวานสไตนเดิมซึ่งกลาวถึง
เป็นครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่	12	ปราสาทเดิมสรางโดยครอบครัวของอัศวิน
หลังจากการยุบเลิกระบบอัศวินในคริสตศตวรรษที่	16	ตัวปราสาทก็
เสื่อมโทรมลงจนเหลือแตซากเมื่อตนคริสตศตวรรษที่	19

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ	ทางตอนใตของเยอรมัน	ชื่อทิติเซ	เป็นชื่อของทะเล
สาบเล็กๆ	ที่มาจากชื่อของ	จักรพรรดิโรมันองคหน่ึง	คือ	Titus	สําหรับคนที่มา
เที่ยวที่ทิติเซถาไมชอบการลองเรือชมทะเลสาบ	ก็อาจจะเดินทอดนองชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป าสนอยูบนภูเขา	ที่เรียกวา
แบล็กฟอเรสต	น่ันละ	ฮไลตของเมืองน้ี	นอกจากเป็นเมืองตนกําเนิดของเคก
แบล็กฟอเรสตรสเลิศแลว	ทิติเซ	ยังเป็นแหลงผลิต	นาฬิกากุกกู	ที่ดีที่สุดในโลก
นาฬิกากุกกูที่เมืองทิติเซ	ถาเป็นของแทจะทําจากไมสนแกะสลักถวงดวยตุม
น้ําหนัก	มีฟังกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง	กลองดนตรี
ตุกตาเตนรํา	และคนเลื่อยไม	เป็นสัญลักษณแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทิติ
เซ

ป าดําแบล็คฟอเรสท	เหตุที่ไดชื่อน้ีกอเพราะป าน้ีเต็มไปดวยตนสนซึ่งขึน้อยาง
หนาแนน	จนมองดูเป็นสีดํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน	+	บุฟเฟตเบียร)



เชา
ออกเดินทางขามพรหมแดนฝรั่งเศส	สูเมืองริควีร	(Riquewihr)	เมืองในเสนทางสายไวนแหงแควนอัลซาคที่

มีชื่อเสียงในฝรั่งเศส	นัง่รถผานชมบริเวณไรองุน	ที่ปลูกกันตามแนวไหลเขาที่ลดหลั่นไปมา	กอนนําทาน
เขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด	แตไดรับการอนุรักษไวอยางสวยงาม	บรรยากาศภายใน
หมูบานจะคลายกับเดินเขาไปเหมือนหลงอยูในเมืองแหงเทพนิยาย	เน่ืองจากบานเกือบทุกหลังจะตกแตง	และ
ประดับประดาดวยดอกไม	ตุกตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นนอยที่นารักๆเต็มไปหมด
เดินทางตอสูหมูบานอองกีเชม	(Eguisheim)	ประเทศฝรั่งเศส	หมูบานที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	“อีก

หน่ึงหมูบานที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส”	อีกทั้งยังเป็นหมูบานที่ไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวแหงหน่ึงของ
แควนอัลซาสอีกดวย	ทานจะไดชมชมความงดงามไปตามถนนกอนกรวดอันคดเคี้ยวของหมูบาน	ตื่นตาไปกับ
ความงดงามของเหลาอาคาร	บานเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไวเป็นอยางดี
มความเกาแกของอาคารไมโบราณที่แตงแตมดวยสีสันสีสดใส	ชมลานน้ําพุทีส่รางในแบบเรเนสซอง

บาย	
นําทานเดินทางตอสู	เมืองกอลมาร	(Colmar)	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของไวนแหงแควนอาลซัส	(Capitale

des	Vins	d'Alsace)	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษเมืองใหคงบรรยากาศของเมืองโบราณ	โดยเฉพาะในตัว
เมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก	รานคาสวยงาม	โบสถ	พิพิธภัณฑ	คริสตศาสนสถาน	และรานคาและที่
อยู	อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงในประเทศ	เมืองน้ีมีคลองตัดไปมา	จนไดรับ
สมญานามวา	“Little	Venice”
นําทานถายรูปกับ	มหาวิหารเซ็นตมารติน	โบสถคาทอลิกเกาแกขนาดใหญที่สรางขึน้จากหินสีชมพูทั้งหลัง

ถือเป็นโบสถที่ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร	สรางดวยสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา
นําทาน	ชมเมืองสตราสบูรก	(Strasbourg)	ประเทศฝรั่งเศส	เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส	(Alszce)	ที่มี

2วัฒนธรรม	คือฝรั่งเศสและเยอรมนี	เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ	2	ประเทศน้ีสลับกันไปมา	ส
ตราสบูรกเป็นเมืองใหญมีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปัจจุบันไดชื่นชม
ไดเวลาอันสมควรนําทานตอไปยังเมืองไฟรบูรกประเทศเยอมนี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

หมูบํานอองกีเชม	(Eguisheim)	หมูบานที่ไดรับการขนานนามวาเป็นหมูบานที่
สวยที่สุดของฝรั่งเศส	อีกทั้งยังเป็นหมูบานที่ไดรับความนิยมในหมูนักทอง
เที่ยวแหงหนุงของแควนอัลซาสอีกดวย

กอลมาร	*(Colmar)*	ใกลกับเมืองมัลเฮาส	(Mulhouse)	เมืองกอลมาร	เมืองกอ
ลมารตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส	กอลมารตั้งอยูบน	“เสนทาง
ไวนของอาลซัส”	และไดชื่อวาเป็น	“capitale	des	vins	d'Alsace”	(เมืองหลวง
แหงไวนแหงอาลซัส)	กอลมารจัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดใหเป็นเมืองที่มีความโร
แมนติก	จนไดรับการขนานนามวา	“ลิตเติ้ลเวนิส”	ปัจจุบันเมืองเกาแกแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองที่นามาเยือนเป็นอันดับตนๆของประเทศฝรั่งเศส	เป็นสถานที่ที่
คูรัก	มักจะใหคําสัญญาในความรักระหวาง	กันและกัน	ใหทานเดินเลนเที่ยวชม
ความโรแมนติกของเมือง



เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งอยูติดชายแดนประเทศเยอรมนี	ทําใหที่
ประวัติศาสตรอันยาวนานระหวางทั้งสองประเทศที่น่ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เชา	
เมืองลูเซิรน	(Lucerne)	เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูกหอมลอมไปดวย

ทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทาน	ชมสิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น

อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792	ชม
สะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss	River)	อัน
งดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สรางขึน้เมื่อปี
ค.ศ.1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส	ตลอดแนวสะพาน
ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,

Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

บาย	
เดินทางเขา	สูเมืองซุก	(Zug)	เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดย

นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่ าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่
นิยมของเหลาเศรษฐี	คนดังสําคัญระดับโลก	ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู	2	ขางทางที่เมืองซุกจน
เป็นเรื่องธรรมดาไปเลย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทาง	สูสนามบินซูริค	เพื่อทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลา	ชอปป้ิง

สินคาปลอดภาษี	(Duty	Free)	ภายในสนามบิน	
17.55	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่LX180	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

เมืองซุก	(Zug)	เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบน
ของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตรา
การเก็บภาษีที่คอนขางตํ่ าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี	คนดัง
สําคัญระดับโลก	ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู	2	ขางทางที่เมือง
ซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

09.35	น.	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง

5.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

6.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

7.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดิน
ทางเป็นสําคัญ

8.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน
9.	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
10.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
11.	หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้
12.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
13.หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ	ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้
จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ



6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา
หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,

คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน

3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเชก(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน
เงินโดยประมาณ	3,000	บาท)

6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(14	ยูโร)

7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลในกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทาง
สําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับทางบริษทัได	**	-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท
[ระยะเวลา	4-6	วัน]-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]	**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต
แรกเกิด	ถึง	85	ปี	**	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการ
ยื่นอยูเรื่อย	ๆ**

1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับ
วีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***2.	รูปถาย	รูปถายสี
หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	%	ของพื้นทีรู่ปถาย	จํานวน	2	ใบ	ถายไมเกิน	6	เดือน	หามสวมแวนตา
คอนแทคเลนส	หรือเครื่องประดับ	,	เปิดผมใหเห็นหูทัง้	2	ขาง,	หามตกแตงรูป,	รูปไมเลอะหมึก	ไมมีรอย
แม็ก,	ถายจากรานถายรูปเทานัน้แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4	รูปนะคะ	เพื่อ
ความถูกตอ

3.	หลักฐานการทํางาน

-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริม่ทํางาน	(ขอเป็น
ภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมี่ชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน	3	เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)



-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่
โฉนดทีด่ิน	เป็นตัน

-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ําลังศึกษาอยูเป็น
ภาษาอังกฤษเทานัน้	(สถานทูตไมรับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไม
เกิน	1	เดือนกอนยื่นวีซา)

-	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดว

4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอน
หลัง	6	เดือน	รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีภายใน	15	วัน	กอนวันนัดสัมภาษณ

5.	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทัง้	2	เลม

6.	หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวย
นะคะ)	แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ

4.2	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK
GUARANTEE)	ทีอ่อกจากทางธนาคารเทานัน้	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลทีเ่จาของบัญชีออกคาใช
จายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**

7.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

-ทะเบียนบาน

-บัตรประชาชน

-สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร	(ถามี)

-ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)

8.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะ
ตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย

-หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย

-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดิน
ทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรทีส่ถานทูตดวย**
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ



พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้

2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ
ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได

3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน

4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา

5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Longleg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก

1.เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท

3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง			ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน



6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด		
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด	


