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   ดาวนโ์หลดโปรแกรมทัวร์

www.TripleEnjoy.com 
by Double Enjoy Travel Co., Ltd. 

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: info@tripleenjoy.com

 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No.
11/05307

หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE066 : ทัวรเ์ยอรมัน ฝรังเศส ออสเตรีย 10 วัน 7 คนื (TG)  

TE066  : ทวัรเ์ยอรมนั ฝรงัเศส ออสเตรยี 10 วนั 7 คนื (TG)
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บนิตรงสบายๆ ไมต่อ้งเสยีเวลาแวะเปลยีนเครอืง  พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย    
  

 ชมหมูบ่า้นสวยระดบัโลกในเยอรมนั Rothenburg /Bamburg / Wurzburg / Meersburg / Lindau /    
    Titisee / Ettal / Berchetsgaden / Heidelberg /Garmisch - Munich /Frankfurt

 
ชมหมูบ่า้นสวยระดบัโลกในฝรงัเศส  Colmar / Riquewihr / Strasbourg

 
ชมหมูบ่า้นสวยระดบัโลกในออสเตรยี  Hallstatt / Salzburg / Innsbruck

สนุกสนานกบัหมิะ บนยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนั Zugspitze Mt.

พระราชวงัสดุสวย Linderhof  Palace

โบสถม์รดกโลกสดุสวย Ettal 

ลอ่งเรอืทะเลสาบ Konigssee ชมฟยอดช ์ทะเลสาบทนี้าํใสสะอาดทสีดุในยุโรป
 

 พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว

เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั / เบยีร ์ / ไวน ์/ อาหารไทย 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรุงเทพฯ

20.30 น.

คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางหมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทบีรษัิทอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

21.30 น.

ออกเดนิทางบนิตรงสูม่วินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์ เทยีวบนิท ีTG 924

วนัทสีอง

มวินคิ (เยอรมนั) – ลอ่งเรอืทะเลสาบ Konigsee – ฮอลสตทั – ซาลสเ์บริก์

07.05 น.

เดนิทางถงึ เมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมนัน ี จากนันนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพรมแดนระหวา่งออสเตรียกับเยอรมัน  เมอืงเบริช์เทสกาเดน้(เยอรมนั) เจา้ของเสน้ทางดอัิลไพนโ์รด้ 1 ใน 6 เสน้ทางแสนสวยและยังเป็น
เสน้ทาง เกา่แกท่สีดุทนัีกทอ่งเทยีวนยิมใช ้เลาะเลยีบเทอืกเขาแอลป์ เมอืงนีถูกกอ่ตังขนึใหเ้ป็น ศนูยก์ลางทางการคา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร่

http://www.doubleenjoy.com/
./
Tour.aspx?TypeID=1
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b.html
javascript:window.print()
./Tour/TE066.pdf


บรเิวณเมอืงเกา่เต็มไปดว้ยศลิปะการสรา้งอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแตง่ดว้ยลายปนูสไตลส์ตัดโก ้และในอดตีเคยเป็น
ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซทีางตอนใต ้

นําทา่นลอ่งเรอืสู ่ ทะเลสาบกษตัรยิ ์(Konigsee) ทมีนี ้าํใสราวกับมรกต ไดข้นึวา่เป็นทะเลสาบทนี ้าํใสและสะอาดทสีดุในยุโรป
ทะเลสาบแหง่นี เป็นดนิแดนแหง่ฟยอรด์ทงีดงาม ทสีดุในประเทศเยอรมนี ในเขตเทอืกเขาแอลป์
มแีหลง่กําเนดิจากการละลายของกลาเซยีบนยอดเขา ตังแตยุ่คน ้าํแข็งกอ่ใหเ้กดิทะเลสาบอันงามพสิทุธิ
และความมหัศจรรยข์องฟยอรด์ทมีอียู่เพยีงไม่กแีหง่ใน โลกฟยอรด์แหง่นีมคีวามยาวกวา่ 8 กม. กวา้งถงึ 1,250 เมตร ลกึ 190 เมตร และตังอยู่บนความสงูกวา่ 602
เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล นําทา่นลอ่งเรือพลังงานไฟฟ้า ทถีูกสรา้งขนึเพอืใหบ้รกิารนักทอ่งเทยีวมา ตังแตปี่ ค.ศ.1909
เพอืไม่เกดิมลภาวะ เรือจะนําทา่นลอ่งไปชมบรรยากาศแหง่ฟยอรด์ จนถงึโบสถบ์าโธโล มวิ อันเป็นเสน่หข์องดนิแดนแหง่ฟยอรด์นี จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสูท่า่เรือ
(หมายเหต ุ: หากเกดิเหตสุดุวสิยั เช่น เนอืงสภาพอากาศมาเออือํานวยตอ่การลอ่งทะเลสาบ โดยไมส่ามารถลอ่งเรอืได้
ทางบรษิทัจะทําการคนืเงนิใหล้กูทวัรท์า่นละ 10 ยูโร)

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) เมอืงมรดกโลก รมิทะเลสาบทสีวยทสีดุในโลก (เมอืงทอ่งเทยีวอันดับ 3
ของประเทศออสเตรีย) จากนันนําทา่นเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบ บนถนนเลยีบทะเลสาบทเีรียกวา่ “ซ ีสตราซ” (See Strasse) อกีดา้นมรีา้นขายของทรีะลกึ
ทศีลิปินพนืบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบา้นเรือนสไตลอั์ลไพนท์เีกา่แกไ่ม่ขาดสายบา้งอยู่ระดับพนืดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหลันกันเป็นชนัๆ
และบา้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่ ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของ ถนนซสีตราซ
ทา่นจะไดช้มจัตรัุสประจําเมอืงซงึเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดับดว้ยน ้าํพกุลางลาน และอาคารบา้นเรือนทสีวยงาม   

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสเ์บริก์ (เมอืงทอ่งเทยีวอันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย) เมอืงทมีคีวามสวยงามและววิทวิทัศนข์องบา้นเรือน

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั

MERCURE CITY HOTEL SALZBURG  **** หรือระดับเทยีบเทา่

วนัทสีาม

ซาลสเ์บริก์ –  อนินส์บรูค –วงัหลงัคาทองคํา – ชมเมอืง

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นชม สวนมริาเบลทงีดงามซงึเดมิเป็น สวนในพระราชวังเดมิ  จากนันนําทา่นขา้มแม่น ้าํซาลลสซ์คั  ทไีหลผา่นกลางตัวเมอืงนําทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนเกรเทสเกสเซ่
ถนนคนเดนิทมีชีอืเสยีงของเมอืง นําทา่นไปถ่ายรูปดา้นหนา้บา้นหมายเลข 9 ซงึเป็นบา้นเกดิของ คตีกวทีมีชีอืเสยีงของโลก วลูฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์ทเีพงิฉลอง
ครบรอบ 250 ปี    เมอืปี 2006 จากนันนําทา่นสูจ่ตัรุสักลางเมอืงเพอืถ่ายรูปคูก่ับอนุเสาวรยีโ์มสารต์ ชมมหาวหิารใหญ่กลางใจกลางเมอืง ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง
สนิคา้พนืเมอืงมากมาย หรือชมเมอืง ตามอัธยาศัย

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย

นําทา่นออกเดนิทางสู่  เมอืงอนินส์บรูค (Innsbruck) หนงึในสามเมอืงเอกด ้ านการทอ่งเทยีวของประเทศออสเตรีย ตังอยู รมิฝังแม่น ้าํอนิ “Inn River”
และโอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาเอลป์ เดมิเป็นเมอืงตากอากาศของจักรพรรด ิแม็กซมิเิลยีนแหง่ราชวงศฮ์อฟบวร ก
เพราะอากาศดมีากผู ้ ทเีข ้ ามาปกครองจักรวรรดอิอสเตรียต างก็ตอ้งตดิใจมาพักผอ่นในเมอืง แหง่นี  ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับววิสองขา้งทางทสีวยงาม
ตามถนนเสน้ทางอัลไพน ์ผา่นทังเทอืกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้น ทุง่หญา้ นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับ อาคารหลงัคาทองคํา “Goldenness Dachl”
ทสีรา้งขนึด วยความประณีตละเอยีดอ่อน และมอีายุเกา่แ กก่ว่ า 500 ปี จนกลายเป็นสญัลักษณ ของเมอืง ประทับใจกับ เฮลบลงิเฮ าส  “Helblinghaus”
ตกึสมัยโกธคิตอนปลายทมีกีารเพมิศลิปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท1ี8 ทําให ้ ดโูดดเดน่และหรูหรายงิขนึ โรงแรมโกลเดน เนอร แอดเลอร “Goldener Adler
Hotel” สรา้งตังแต่ ค.ศ.ท1ี6 เป็น โรงแรมทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงและยังเคยใช ้ ต อนรับอะคันตกุะจากตา่งแดน มาแลว้อย่างมากมาย นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับ
พระราชวงั ฮอฟบูรก “Hofburg Palace” พระราชวังทรีาช สํานักใชแ้ปรพระราชฐานในชว่งฤดหูนาวและบันทกึภาพสวยจากอาคาร
เรอเนสซองส ทยีงิใหญ ทสีดุของประเทศออสเตรีย (Austria)

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง  

ทพีกั

AUSTRIA TREND HOTELCONGRESS INNSBRUCK   **** หรือระดับเทยีบเทา่

วนัทสีี

ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– พระราชวงัลนิเดอรโ์ฮฟ

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก
  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่(ZUGSPITZE)  ซงึเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจดุชมววิบนยอดเขาทสีงูทสีดุใน เยอรมนีคอื 9,721
ฟตุเหนือระดับน ้าํทะเล ททํีาใหเ้กดิกจิกรรมการทอ่งเทยีวไดทั้งปีคอื สกใีนฤดหูนาวและเดนิเขาในฤดรูอ้น เมอืมองจากยอดเขาจะเห็นทวิทัศนง์ดงามกวา้งไกลไปถงึ 4
ประเทศดว้ยกันคอื เยอรมนี ออสเตรีย อติาลแีละสวสิเซอรแ์ลนดโ์ดยมยีอดเขาทอียู่เคยีงกันอกี 3 ยอดคอื แอลป์สปิตซ ์(Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์
(Wank) ซงึลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทางและนักสกทัีงสนิ นทิรรศการศลิปะบนทสีงูทสีดุและซกุสปิตซป์ลาต ธารน ้าํแข็งสายเดยีวของเยอรมนีทยีามหมิะตกหนา
ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน-มถิุนายน กลายเป็นเสน้ทางสกใีหเ้ลอืกเลน่หลายระดับ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอ็ททาล (Ettal) นําทา่นเขา้ชมปราสาทลนิเดอรโ์ฮฟ (Linderhof) 1 ใน 3 ปราสาททพีระเจา้ลคุวคิท ี2 ไดส้รา้งขนึมานับเป็นปราสาทหลังท ี2
ทพีระองคไ์ดเ้สด็จไปเยือนฝรังเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวรซ์ายน ์จดุประสงคเ์พอืใชล้า่สตัวแ์ละถอืวา่เป็นปราสาททเีล็กทสีดุใน 3
ปราสาททพีระองคท์รงสรา้งขนึ โดยใชเ้วลาสรา้งถงึ 4 ปี แบบศลิปะร็อกโคโคแบบฝรังเศส  นําทา่นเขา้ชมหอ้งภายในปราสาท ซงึเปิดใหท้า่นชมเพยีง 9 หอ้งเทา่นัน เชน่
บัลลังกเ์ปลอืกหอย,หอ้งบรรทมหอ้งเสวย,หอ้งแตง่ตัว เป็นตน้ ซงึถูกตกแตง่ไดอ้ย่างวจิติรอลังการมาก ถอืวา่เป็นปราสาทเล็กๆ
แตอั่ดแน่นไปดว้ยสถาปัตกรรมและความสวยงามจรงิๆ จากนันอสิระใหท้า่นถ่ายรูปพอสมควร

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั

BEST WESTERN HOTEL Garmisch-Partenkirchen  **** หรือระดับเทยีบเทา่

วนัทหีา้

โบสถเ์อททลั – ลนิเดา – เมยีรเ์บริก์ - ททิเิซ ่

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก อาหารเชา้ 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเอททลั (Ettal)  (Unseen) นําทา่นเขา้ชมสํานกัสงฆแ์หง่เมอืง เอททลั ( Kloster Ettal) ไดรั้บการขนึทะเบยีน UNESCO สรา้งขนึเมอื ปี ค.ศ.
1330 ตรงกับวันนักบญุวตีาลสิแหง่มลิาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดลิดุวกิท ี4 แหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธหิรือลดุวกิชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian)
ทหีบุเขากราสแวง (Graswang valley) ตามทพีระองคไ์ดใ้หคํ้าปฏญิาณไวห้ลังจากกลับมาจากประเทศอติาลี
ตรงจดุยุทธศาสตรสํ์าคัญทางการคา้ขายระหวา่งประเทศอติาลแีละเมอืงเอากส์บรูก์ ประเทศเยอรมนี
ตามตํานานกลา่ววา่มา้ของจักรพรรดลิดุวกิผงกหัวสามครังตรงททีตีอ่มาเป็นทสีรา้งอารามเดมิ ซงึในปัจจบัุนเป็นทตัีงรูปปันพระแม่มารีย ์ทเีรียกกันวา่ “Frau Stifterin”
หรือ “Ettal Madonna” (เอททัลมาดอนนา) เป็นศลิปะตระกลูปีซาโน (Pisano) ซงึเป็นของขวัญทจัีกรพรรดลิดุวกิทรงมอบใหแ้กอ่าราม
รูปปันนีกลายมาเป็นเรลกิทผีูแ้สวงบญุนยิมกันมาสกัการะ อารามนีอุทศิใหแ้กแ่ม่พระรับเกยีรตยิกขนึสวรรค ์ (หมายเหต ุ:
 การเขา้ชมดา้นในโบสถบ์างวนัหากมพีธิสํีาคญัจะไมอ่นุญาตใิหน้กัทอ่งเทยีวเขา้ชม ใหช้มไดแ้คเ่พยีงภายนอกเทา่นนั)



นําทา่นเดนิสูเ่มอืงลนิเดา (Lindau)  เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรืออกีชอืคอืทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee)

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิชม ลนิเดา เมอืงเล็กทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก เป็นเมอืงเล็กๆอยู่ระหวา่งสามประเทศ คอืเยอรมัน ออสเตรีย สวติเซอรแ์ลนด์
ดว้ยของเมอืงทถีูกโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบโดยมฉีากหลังเป็นเทอืกเขาเอลป์จนไดรั้บฉายาวา่ แชงกรลีา แหง่เยอรมนั นําทา่นเดนิเลน่ถ่ายรูปกับศาลาวา่การเมอืง
ถ่ายรูปกับเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสงิโตซงึถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงลนิดา อสิระทกุทา่นเดนิเลน่เลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมยีรเ์บริก์ (Meersburg) (บรษัิทอนืไม่ไปแตเ่ราไป เพราะสวยจรงิๆ) (Unseen) เมอืงเล็กๆตดิกับเมอืงลนิเดา
ถอืเป็นเมอืงทมีคีวามโรแมนตคิอย่างมาก และถอืเป็นเมอืงรมิทะเลสาบทตีดิอันดับความสวยงามในยุโรปอกีดว้ย โดยเมอืงเมยีรเ์บริก์ตังอยู่ตดิกับทะเลสาบโบเดนเซ
โดยตัวเมอืงยังถูกอนุรักไ์วเ้ป็นอย่างด ีมกีารแบง่ตัวเมอืงออกเป็นสว่นคอืสว่นดา้นบนเขาและสว่นดา้นลา่งตดิกับทะเลสาบ นําทา่นเดนิเลน่เลาะเลยีบทะเลสาบ
Unterstadttor นําทา่นถ่ายรูปกับปราสาทเกา่ (Alte Schloss) ทตัีงอยู่บนยอดเขาจากนันนําทา่นเดนิสูด่า้นบนของเมอืงเขา้สูจ่ตรุสั Mark
กลางเมอืงทเีต็มไปดว้ยสสีนัสดใสของบา้นเรือน 2 ฝังเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ททิเิซ ่เขตป่าดําตอนใต(้SOUTH BLACK FOREST) เมอืงเล็กๆทอียู่ทา่มกลางป่าสนอันอุดมสมบรูณ์และทะเลสาบสดุสวย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั

MARITIM TITISEE HOTEL  **** หรือระดับเทยีบเทา่ 

** หมายเหต ุ: โรงแรมเมอืงททิเิซ ่มจํีากดั หากโรงแรมเต็มทาง บรษิทัขอสงวนสทิธยิา้ยไปนอนเมอืงใกลเ้คยีง **

วนัทหีก

ททิเิซ ่– รคิเวยี – กอลมา่ร์

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก 
 
นําทา่นชมทะเลสาบทมีชีอืเสยีงระดับนานาชาต ิทะเลสาบททิเิซ ่(TITISEE LAKE) ทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในป่าดํามคีวามยาว 2 กโิลเมตร และมคีวามกวา้ง 700 เมตร
ผา่นบรเิวณนี ทา่นจะไดพ้บกับยอดเขาทสีงูทสีดุในป่าดํานันคอื ยอดเขา FELDBERG ซงึความสงูถงึ 1500 เมตร เดนิทางถงึ ทะเลสาบททิเิซ่
ทา่นจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิหีอ้มลอ้มทะเลสาบแหง่นีซงึถอืเป็นหนงึในทะเลสาบทสีวยตดิอันดับในทวปียุโรปอกีดว้ย
นําทา่นชมทวิทัศนค์วามงดงามของป่าดํา และทะเลสาบ มนตเ์สน่หท์ทีา่นจะตอ้งหลงใหลไม่มวัีนลมื นําทา่น แวะซอืของทรีะลกึตน้ตํารับของนาฬกิากุ๊กกู
จนไดเ้วลาอันสมควร 
 
จากนันไดเ้วลานําทา่นสูเ่มอืงรคิเวยี (Riquewihr) (บรษัิทอนืไม่ไปแตเ่ราไป เพราะสวยจรงิๆ) เมอืงทตีดิกับเมอืงกอลมาร์
เป็นแหลง่ปลกูไวนช์นัเลศิของแควน้อาลซาส และเป็นหนงึใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บา้นทสีวยทสีดุในฝรังเศส
 และยังไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก (Unesco) อกีดว้ย นําทา่นเดนิชมบา้นเรือนทอียู่ในหบุเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุน่ทไีวสํ้าหรับทําไวน ์โดยเฉพาะชว่งเดอืน
 เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุน่ทถีูกปลกูสวยงามยงินัก

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงรคิเวยี ทา่นจะไดพ้บกับรา้นเรือนทมีสีสีนัสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุน่ มตีรอกซอกซอยรา้นคา้ รา้นไวน ์รา้นกาแฟ
ใหท้า่นเลอืกนังจบิไวนห์รือกาแฟ หรือเลอืกซอืไวนท์มีชีอืเสยีง อสิระใหท้า่นเดนิถ่ายรูปจนเป็นทพีอใจ 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกอลมาร ์(COLMAR) เมอืงในแควน้อาลซสั ประเทศฝรังเศส และเป็นหนงึใน Les Plus Beaux Villange de France
หรือหมู่บา้นทสีวยทสีดุในฝรังเศส (เมอืงทถีูกจัดอันดับ 1ใน 10เมอืงโรแมนตคิทสีดุในโลก) ไดรั้บการขนานนามวา่เวนสินอ้ย (LA PETITE VENISE)
ตังอยู่บนเสน้ทางไวนข์องอาลซสั และยังเป็นบา้นเกดิของศลิปิน เฟรดเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบเทพเีสรีภาพ
เมอืงกอลมารม์ชีอืเสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหค้งเป็นเมอืงทมีลัีกษณะสถาปัตยากรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ ในตัวเมอืงมพีพิธิภัณฑ ์รา้นคา้
ทอียู่อาศัยเหมอืนในยุคกลาง  ดว้ยบรรยกาศทสีวยงามตัดกับบา้นเรือนสสีนัสดใสจงึเป็นเมอืงทคีูรั่กจากทัวโลกเดนิทางมาฮันนีมูนทนีี
 จากนันอสิระใหท้กุทา่นเดนิตามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง + ไวนท์อ้งถนิ ทา่นละ 1 แกว้

ทพีกั

MERCURE  HOTEL UNTERLINDEN COLMAR  **** หรือระดับเทยีบเทา่
 
** หมายเหต ุ:  เมอืงกอลมา่ร ์เป็นเมอืงเล็กๆโรงแรมมจํีานวนจํากดั หากโรงแรมเต็มทางบรษิทัขอยา้ยไปนอนเมอืงใกลเ้คยีง **

วนัทเีจ็ด

สตราสบูรก์ - ไฮเดลิเบริก์ – ปราสาทไฮเดลิเบริก์ 

่เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบูรก์(Strasbourg) เป็นเมอืงแหง่ความโรแมนตคิ และเมอืงหลวงของแควน้อัลซาส (Alsace)ประเทศฝรังเศส
เมอืงทมีคีวามสวยงามเมอืงหนงึของยุโรป ซงึเมอืทา่นเดนิทางมาแถบลุม่แม่น ้าํไรนไ์ม่ควรพลาดเด็ดขนาด
เมอืงขนาดกลางแหง่นีมยี่านเมอืงเกา่ทางประวัตศิาสตรท์รีูจั้กกันในนาม la Petite France (ปารีสนอ้ย) นําทา่นชมเขต  la Petite France
ภมูทัิศนส์วยงามดว้ยบา้นเรือนทตัีงอยู่รมิฝังสองแม่น ้าํ ซงึเป็นศนูยก์ลางเมอืง
มลัีกษณะเป็นพนืทลีอ้มรอบดว้ยแม่น ้าํอลิลทั์งสดีา้นและมเีสน้ทางคคูลองเชอืมตอ่กันไปมากมาย
บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นเกาะทมีสีะพานหลายแหง่เป็นตัวเชอืมตอ่ไปยังพนืทสีว่นอนืๆของเมอืง ภายในย่านนีมลัีกษณะเป็นตรอกซอกซอย พนืถนนปลูาดดว้ยหนิกรวด
เรียงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณสไตลอั์ลซาสทสีวยงามซงึทอดตัวเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des Moulins นําทา่นถ่ายรูปกับมหาวหิารนอรท์เทอดาม
ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทดีทีสีดุแหง่หนงึของยุโรปและมยีอดโดมสงูทสีดุในยุโรปตะวันตก  อกีดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพทัูงหลังโดยสรา้งขนึในชว่งกลางถงึปลายศตวรรษท ี12 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 260
ปีตัววหิารมกีารรวบรวมรูปแบบการกอ่สรา้งทงีดงามหลายสว่นรวมถงึรูปแกะสลักตา่งๆ ชว่งยุคกลาง จากนันอสิระถ่ายรูปหรือเลอืกซอืสนิคา้พนืตามอัธยาศัย
 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์(Heidelberg) ตังอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิรต์เป็นเมอืงทมีบีรรยากาศสวยงามรมิฝังแม่น ้าํเน็คคาร์
(Neckar) โดยมปีราสาทไฮเดลเบริก์ตังอยู่บนเชงิเขา 

จากนันเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซงึตังอยู่บนเขาแบรก์บาหน์ ปราสาทแหง่นีใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 400 ปีจงึเสร็จสมบรูณ์ สถาปัตยกรรมทเีห็นจงึมหีลากหลายตามยุค
โดยเรมิกอ่สรา้งจากยุคโกธคิ ในศตวรรษท ี12 โดยพระเจา้รูเพรชทท์ ี3 ปราสาทไดรั้บความาเสยีหายในปี 1622 ซงึอยู่ในชว่งสงคราม30ปีและมาถูกเผาทําลายถงึ
2ครงึในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรังเศส จงึเหลอืตาซากปรักหักพัง และไดก้ารยอมรับวา่นีคอืซากปรักหักพังของปราสามทสีวยงามทสีดุในโลก
นําทา่นชมววิจากจดุชมววิบนตัวปราสาท ทา่นจะมองเห็นเมอืงไฮเดลเบริก์ไดอ้ย่างสวยงาม นําทา่นชมเก็บถังไวนท์ใีหญ่ทสีดุในโลกดว้ยขนาดความจรุาว 222,000ลติร 

จากนันนําทา่นลงสูตั่วเมอืงเกา่ของไฮเดลเบริก์ นําทา่นชมสะพานเกา่อลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้มแม่น ้าํเน็คคาร ์ทถีูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี18
เมอืเดนิขา้มสะพานไปแลว้มองหันกลับมาทา่นจะเห็ปราสาทไฮเดลเบริก์สชีมพอูมแดงตังโดดเดน่เหนือตัวเมอืงไฮเดลเบริก์ นําทา่นชมรูปปันลงิ
บนตัวสะพานทมีคีวามเชอืวา่หากไดม้าสมัผัสรูปปันลงินีจะไดก้ลับมาเยือนอกีครังหนงึ 

จากนันนําทา่นเดนิเขา้สูจ่ตรุสัมารค์พลทัซ ์ ซงึเป็นทตัีงของโบสถไฮลกิ ไกสทเ์คยีรเ์คอ่ โบสถศั์กดสิทิธทิถีูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี14 เป็นศลิปแบบโกธคิ
จากนันอสิระใหท้กุทา่นเดนิชมเมอืงหรือเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึของฝากมากมายตามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารไทย



ทพีกั

NH HOTEL HEIDELBERG  **** หรือระดับเทยีบเทา่

วนัทแีปด

โรเธนเบริก์ –  แบมเบริก์ – วรูซ์เบริก์

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิสูเ่มอืงโรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์(Rothenburgob der Tauber) หรือเรียกๆวา่ เมอืงโรเธนเบริก์ เมอืงเกา่แกข่องจักรวรรดฟิรังค ์ในเขตบาวาเรีย
(Bavaria) ซงึปัจจบัุนกลายมาเป็นจดุหมายปลายทางท ีสําคัญของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมอืงในยุคกลางทสีวยทสีดุในเยอรมัน
จากนันนําทา่นเดนิชมเมอืง โรเธนเบริก์ เป็นเมอืงโบราณ
ทตัีงอยู่ภายในวงลอ้มของกําแพงเมอืงถอืวา่เป็นเมอืงทคีอ่นขา้งมปีระวัตศิาสตรอั์นแสนโรแมนตกิของเยอรมนีเชน่กันอกีทังยังเป็นศนูยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรแ์ละแนวกําแพงป้องกันเมอืงดังเดมิบง่บอกถงึความรุ่งเรืองของเมอืงททํีาการคา้
ไวน ์โค กระบอื และขนสตัวท์มีมีาตังแต ่ค.ศ. 1274 นําทา่นชม ศาลาวา่การเมอืง (Town Hall) ทตัีงตระหงา่นเป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืง
โดยตัวอาคารนันถูกสรา้งขนึในชว่งปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธคิ นําทา่นขนึไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสสีนัท ีจตัรุสั Plönlein จัตรัุสเล็ก
ๆ แตม่ชีอืเสยีงในไปทัวโลก บรเิวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลานน ้าํพแุละตลาดเกา่ อสิระทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง ซอืของฝาก และถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกา่ของ แบมเบริก์ (BAMBERG) ไดรั้บการขนึทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
เนืองจากเป็นหนงึในไม่กเีมอืงในเยอรมันนีทรีอดพน้จากการทถีูกบอมบใ์นชว่งสงครามโลกครังทสีอง อาคารบา้นเรือนตา่งๆจงึมอีายุมากกวา่ 200 ปี
เพราะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆจากสงคราม 

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอร ์และ เซนตจ์อรจ์
มคีวามสําคัญเป็นทตัีงของสงัฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง่บัมแบรก์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครังแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดเิฮนรีทสีอง
นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่ของแบมเบริก์ ทไีดรั้บการดแูลรักษาไวอ้ย่างดี
นําทา่นถ่ายรูปกับศาลาวา่การเมอืงเกา่ทสีรา้งคร่อมแม่น ้าํอันถอืเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงแบมเบริก์  ใหท้า่นถ่ายรูปชมเมอืงหมู่บา้นสสีนัสดใสหรือเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึ

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวรูซ์เบริก์ (Wuerzburg) เมอืงบนเนนิเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย
ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํเมนซงึเป็นอกีแหลง่เพาะปลกูองุน่เพอืผลติไวนข์องเยอรมัน และเป็นเมอืงทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั

NOVOTEL HOTEL WURZBURG  **** หรือระดับเทยีบเทา่

วนัทเีกา้

วรูซ์เบริก์ – แฟรงเฟิต – จตรุสัโรเมอร ์– สนามบนิ

เชา้

รับประทานแบบอเมรกิัน ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นชมความงดงามของเมอืงวรูซ์เบริก์ โดยเรมิจาก ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แวะถ่ายรูปกับมหาวหิารแหง่เมอืงวรูซ์เบรกิ (Wurzburg Cathedral)
สรา้งขนึเมอื คศ. 788 และในการกอ่สรา้งระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะแบบโรมาเนสก ์จงึทําใหภ้ายนอกมหาวหิารสรา้งแบบโรมาเนสก ์

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี10 ซงึอดตีคอืพระราชวังเกา่ สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก
และไดม้กีารบรูณะหลายครังเนืองจากถูกทําลายจากสงครามโลกครังท ี2

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ เมอืงธรุกจิการคา้ทสํีาคัญของเยอรมัน

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย

นําชมย่าน โรเมอร ์จตรุสัเมอืงทเีกา่แกข่องแฟรงคเ์ฟิรต์ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นเรือนและศลิปกรรมไวอ้ย่างดใีหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึหรือสนิคา้แบรนดเ์นม
เชน่ นาฬกิา กระเป๋าเดนิทาง Rimowa หรือสนิคา้อนืๆ ตามอัธยาศัย  

จากนันไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ใหท้า่นไดม้เีวลาทํา TAX REFUND

20.40 น.

ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิไทย  เทยีวบนิท ีTG 921

วนัทสีบิ

กรุงเทพ – สวุรรณภมูิ

12.30 น.

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวเครืองบนิไป-กลับ  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
คา่หอ้งพักในโรงแรมทรีะบตุามรายการหรือเทยีบเทา่ 
คา่อาหารทรีะบตุามรายการ
คา่เขา้ชมสถานททีกุแหง่ทรีะบตุามรายการ 
คา่วซีา่ทอ่งเทยีวยุโรปแบบ Etats Schengen
คา่ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  และคา่รักษาพยาบาล ตามเงอืนไขแหง่กรมธรรมป์ระกันอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 200,000.-
บาท
ทปิคนขบัรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ทา่น / วนั 
พนกังงานยกกระเป๋าโรงแรมทพีกั
น้าํดมืวนัละ 1 ขวด / ทา่น

อตัราคาบ่รกิารนไีมร่วม

คา่ธรรมเนียมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ไีม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย
ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพมิ 7 % ในกรณีทตีอ้งการใบกํากับภาษี

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ
คา่อาหารและเครืองดมืสงัพเิศษ

การจองและการชําระ 

กรุณาชําระมัดจําทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง
จากวันจองและชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 14 วัน
กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 25 วัน

การยกเลกิ

ยกเลกิการเดนิทาง 31 วัน ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (ชว่งหนา้เทศกาลวันหรือหยุดยาว เชน่  เป็น 45 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16 – 30 วัน หักคา่มัดจํา 20,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลวันหรือหยุดยาว เชน่  เป็น 26-44 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วัน ไม่คนืมัดจํา (30,000)  (ชว่งหนา้เทศกาลวันหรือหยุดยาว เชน่  เป็น 20- 25 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  6 -9 วัน   หักคา่ใชจ้า่ย 75%  ของราคาทัวร ์(ชว่งหนา้เทศกาลวันหรือหยุดยาว เชน่  เป็น 4- 19 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  5  วัน   หักคา่ใชจ้า่ย 100 %  ของราคาทัวร ์
ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท ีหักคา่ใชจ้า่ย 100%
กรณียืนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตจิากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รือมัดจํามาแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารคา่ยืนวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณี ออกตัวเครืองบนิไปแลว้
หรือไดชํ้าระคบ่รกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป
การยกเลกิ ขอสงวนสทิธใืนการคนืเงนิมดัจําทกุๆ กรณี 
เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษิทัฯแจง้ขา้งตน้

หมายเหตุ

ราคานีเป็นราคาทัวรต์งัแต ่ 15 ทา่นขนึไป หากต่าํกวา่ 15 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ หรือทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกการเดนิทาง 
เนืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรป บังคับใหเ้ด็กอายุมากกวา่ 7 ปีขนึไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นันทมีหีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ่ 3
ทา่น เรียนแนะนําวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่
ทา่นใดทจีะออกตัวภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทัวรก์อ่น มเิชน่นันทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทอีอกตัวไปแลว้
ราคาอาจมปีรับขนึ-ลง ตามราคาน ้าํมันทปีรับขนึ-ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทสีายการบนิประกาศปรับและทมีเีอกสารยืนยันเทา่นัน / ตัวกรุ๊ป
เมอืออกตัวแลว้เลอืนไม่ไดท้กุกรณี
รายการทัวรแ์ละราคาทัวร ์อาจมกีารปรับ/เปลยีนแปลงหากเกดิจากเหตสุดุวสิยั  เชน่ การจราจร / อุบัตเิหต ุ/ สภาพอากาศ/ การเมอืง/ ประทว้ง/ ปิดถนน/
การลา่ชา้ของสายการบนิ/ คา่เงนิ /การปรับขนึภาษีน ้าํมัน ทางบรษัิทสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะ
โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลัก
และหากลกูคา้ทา่นใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนงึหรือเกดิเหตสุดุวสิยัไม่สามารถทําไดค้รบตามดังกลา่ว
บรษัิทขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิใหส้ว่นนันแกล่กูคา้เพราะทางบรษัิทไดจ้า่ยเงนิใหแ้กท่างแลนดย์ุโรปทังหมดลว่งหนา้กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้
กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 15 วนัทําการ ทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรทั์งหมดกอ่นตามกําหนดเงอืนไขการชําระเงนิ
แตห่ากวซีา่ของทา่นไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น
โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ่า่ยทเีกดิขนึจรงิเทา่นัน
หากทา่นจองและสง่เอกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทันกําหนดการออกตัวกับทางสารการบนิ และผลของวซีา่ของทา่นไม่ผา่น บรษัิทฯ
จะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิคา่มัดทังหมด

ขอ้มูลเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิท มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้
กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดทํ้าการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน

ขอ้มูลเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั

เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3
ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจไม่ตดิกัน
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศจะมใีนชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน
กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพักในโรงแรมเต็ม บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะ Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆและแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกันดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่
ทา่นสามารถจา่ยเพมิเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้
การอนุมัตวิซีา่เป็นเอกสทิธขิองสถานฑูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ
ทังนีบรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน เงนิคา่สมัครยืนวซีา่ ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซีา่ออกมาวา่ทา่น
ไม่ผา่น
ทางสถานฑูตจะไม่คนืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตัวแทนยืนวซีา่ไม่วา่ในกรณีใดๆทังสนิ
และทางสถานฑูตมสีทิธทิจีะไม่ตอบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี
กรณีททีา่นวซีา่ผา่น แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอนืในกลุม่โดนปฎเิสธวซีา่
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตัวแทนยืนใหก้ับทา่น เนืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ
และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิทางได ้หากวซีา่ยังไม่หมดอายุ

ขอ้มูลเพมิเตมิ เรอืงกระเป๋า

สําหรับน ้าํหนักของกระเป๋าททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองไดต้อ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ
25 เซนตเิมตร (9.75 นวิ) X 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) X 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
สําหรับน ้าํหนักกระเป๋าททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด/Economy Class Passenger)
การเรียกคา่ระวา่งน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธข์องสายการบนิททีา่นไม่อาจปฎเิสธได ้(ตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรียกเก็บเพมิ)
ทางบรษัิทฯไม่รับผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร


