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อลิิท ฮอลิเดย์ ดแูล...กนัและกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ผูน้าํของยุโรป ที�ผสานกนัอย่างลงตวัในหนึ�งเดียว 

ฝรั �งเศส ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นาํด้านแฟชั!น ความทนัสมัย และความอลังการแห่งจักรวรรดิ  
สวิสเซอรแ์ลนด ์นักเดินทางจากทั!วโลก ต่างใฝ่ฝันมาเยือนสกัครั,งกบั ผู้นาํด้านทศันียภาพทางธรรมชาติ 
เยอรมนี ต้นตาํหรับแห่งปราสาทเทพนิยาย ผู้นาํแห่งปราสาทดังของวอลล์ ดิสนีย์  “นอยชวานสไตน์”  

  ดื!มดํ!ากบัความงามแต่ละแห่งอย่างเตม็อิ!มโปรแกรมที!จะทาํให้การเที!ยวของท่านเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริง  
บริการอาหารหลากเมนู ทั,งเมนูอาหารพื,นเมือง อาหารจีน และ อาหารไทย เพื!อความหลากหลายสลับสบัเปลี!ยน 

คัดสรรที!พักระดับ 4 ดาว พร้อมสิ!งอาํนวยความสะดวกครบครันทั,งสไตล์ MODERN ในเมืองใหญ่  
 

กําหนดการเดินทาง   7-16 ,21-30 ส.ค./11-20 ก.ย./ 15-24 ต.ค. 58     
วนัแรกของการเดินทาง    (1) กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั �งเศส) 
22.00  น. คณะพร้อมกันที!สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที!ของบริษัทคอยให้การ

 ต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 
 
วนัที�สองของการเดินทาง   (2)     ปารีส -  เมืองแวรซ์ายส ์– ปารีส - ย่านมองมารต์ – วิหารพระหฤทยั  
00.05  น . ออกเดนิทางสูม่หานครปารีส ประเทศฝรั �งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที!ยวบนิที! TG 930 
07.05 น.  (เวลาท้องถิ!น) เดินทางถึงสนามบินชาลส์ เดอ โกล นครปารีส ประเทศฝรั!งเศส หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อย...  นําท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซายส ์อดีตเมือง
หลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้า
หลยุสท์ี! 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ นาํคณะเข้า
ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) สัมผัสความ
อลังการของพระราชวังที!ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที!สดุในโลก 
อกีทั,งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถงึปัจจุบนัแพงที!สดุใน
โลก มศีลิปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ!งได้รับการ
ตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง
ต่างๆ ที!มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั,นดี ที! เป็นต้นแบบของ
เฟอร์นเิจอร์หลยุสท์ี!โด่งดังไปทั!วโลก… ให้ทา่นได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง อาท ิSALON  OF  WAR , SALON OF 
PEACE, HALL OF MIRRORS, เป็นต้น 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
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จากนั,นนาํท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพื!อเดินทางไปยังย่านมองมารต์ ย่านที!ได้ชื!อว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีต 
เป็นย่านที!พักอาศยัและทาํมาหางานของเหล่าศิลปิน จิตร
กรชื!อดังมากมาย ทั,ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวนโกะ๊, 
เรอนัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... นําท่านชม วิหารพระหฤทยั 
Sacre-Coeur โบสถส์มัยใหม่สไตล์ roman - Byzantine 
ของกรงุปารีส คาํว่า coeur (หัวใจ) ในที!นี,หมายถึง Coeur 
de Jésus (หัวใจของพระเยซเูจ้า)  ชมความงามของโบสถ์
สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต นําท่านชม
ความงามของวิวสวยที!สดุของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนิน
เขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่ง
ความฝันของบรรดาศิลปินทั,งหลาย ณ ที!แห่งนี, คือ ที!นัดพบของศิลปินมาตั,งแต่ศตวรรษที! 19 ผลงานศิลปะได้มีการ
สร้างสรรค์จากที!นี!เป็นจํานวนมาก... อสิระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ 
(Place de Tertre) สถานที!รวมตัวกนัของเหล่าจิตรกรอสิระที!รับจ้างวาดภาพเหมอืนให้เหล่านกัท่องเที!ยว...  

คํ!า บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคารท้องถิ!น มื,อนี,  บริการท่านด้วยเมนู หอยเอสคาร์โก้ เมนูขึ,นชื!อที!ใครมาเยือนปารีส ต้องไม่
พลาดมาลิ,มลอง  

ที�พกั   PULLMAN TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สามของการเดินทาง    (3) ปารีส –ประตูชยั – ถนนชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล - แกลลอรี� ราฟาเยสซ ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสมัผัสความยิ!งใหญ่ของ  ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที!นโปเลียน  โบนาปาร์ต มีบญัชาให้สร้างเพื!อเป็น
เกยีรติแก่กองทพัของตนที!มชีัยในสงคราม และเพื!อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ!งใหญ่ดุจดั!งจอมจักรพรรดิโรมนั อสิระ
ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที!ระลึกตามอธัยาศัย  ชม หอไอเฟล ( 
EIFFEL TOWER) สญัลักษณ์สาํคัญของนครปารีส ให้ท่าน
ได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส  พร้อม
ถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที!ระลึก  ชมถนนสายโอ่อ่าโร
แมนติคอนัมชีื!อเสยีงที!สดุแห่งหนึ!งของโลก  ถนนชองป์เอลิเซ่ 
ซึ!งเป็นต้นแบบของถนนราชดําเนิน   ถนนแฟชั!นที!มีชื!อเสียง 
สองข้างถนนเป็นที!ตั,งของสาํนกังาน, สายการบิน, บริษทั, ห้าง
ร้าน, ภัตตาคาร, สถานที!บนัเทงิชื!อดังตลอดความยาวเกอืบ
สองกโิลเมตร  ชมจัตุรสัคองคอรท์  ที!ซึ!งเคยเป็นลานประหาร
พระเจ้าหลุยสท์ี! 16 และพระนางมารีองัตัวเนต ..    อสิระให้ทุกทา่นถ่ายภาพเป็นที!ระลึก    

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ!น  
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บ่าย  นาํทา่นช้อปปิ, ง ณ หา้งสรรพสินคา้แกลลอรี�  ราฟาเยสซ ์ ที!ใหญ่
ที!สดุในกรุงปารีส   เลือกซื, อสินค้าแบรนด์เนมที!ไม่มีจําหน่ายใน
ร้านปลอดภาษี  อาท ิ เสื,อผ้า  นํ,าหอม เครื!องประดับ  ยี!ห้อชื!อดัง
ตามอัธยาศัย  ได้เพลิดเพลินต่อกบัการช้อปปิ, งจุใจที!  ร้านสนิค้า
ปลอดภาษีที!บริการโดยคนไทย  ตั,งแต่นํ,าหอม  เครื!องสาํอาง 
เครื!องหนงั กระเป๋า รองเท้าฯ และห้างแพรงตอง   

คํ!า   บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ!น  
ที�พกั   PULLMAN TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�สี�ของการเดินทาง    (4) ปารีส – รถไฟหวักระสุน – ดิจอง –  เบริน์ - ย่านเมืองเก่า – เบริน์  
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั,นนาํทา่นเดินทางสู่สถานรีถไฟ GARE DE LYON เพื!อให้ท่านได้สมัผสัความเรว็ของรถไฟที!อดีตเคยเป็นรถไฟที!เรว็
ที!สดุในโลก TGV (Train Grande Vitesse) สมัผัสฝีจักรอนัทรง
พลังด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร ต่อชั!วโมงนับเป็นการ
เดินทางมิติใหม่ของรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย...  เดินทาง
ถึง เมืองดีจอง เมอืงหลวงของแคว้นเบอร์กนัดี และเป็นเมืองกั,น
พรมแดนระหว่างประเทศฝรั!งเศส-สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทาง
ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัธรรมชาติที!สวยงาม และชม ไร่ไวน ์ซึ!งเป็น
แหล่งที!รวบรวมองุ่นพันธุด์ี เพื!อผลิตไวน์ชื!อดัง อกีทั,งมีโรงงานทาํ
เนยแขง็ที!มีชื!อเสยีงตั,งอยู่ ณ เมอืงแห่งนี,  ผ่านย่านเมืองเก่าที!มตีึก
รามบ้านช่องตกแต่งคลาสสคิอย่างลงตวั  

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ!น   
   
  นาํท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบริน์ เมอืงหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยรถโค้ช ซึ!งชื!อของเมืองเบิร์น (BERN) มี

ความหมายว่า หมี ได้มาจากการที!ท่านดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที! 
5 แห่งชาริงเกนตั,งชื!อสัตว์ตัวแรกที!ท่านพบขณะออกล่าสัตว ์
เมอืงแห่งนี, ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่อง
จากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมือง
มรดกทางวฒันธรรมของโลก” นาํท่านถ่ายภาพเป็นที!ระลึก
กบั หอน าฬิกาไซท ์กล็อคเค่นทารม์ หอนาฬิกาที!มีอายุถึง 
800 ปี ซึ!งมี “โชว์” ให้ดูทุกชั!วโมงเมื!อนาฬิกาตีครบเวลา 
เพลิดเพลินกบัย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ!ง
เต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาส
เซ ถนนทีมรีะดับสงูสดุๆของเมืองนี,  ถนนกรัมกาสเซ ซึ!งเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของ เก่าในอาคารโบราณ
สไตลบ์ารอ็ค เป็นย่านที!ปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะกบัการเดินเที!ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาํท่านเดินเล่นชมเมือง
ไปตามถนนสายสาํคัญกลางเมืองที!มีนํ,าพุทั,งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั!วเมือง ซึ!งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั,น
แตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains” 
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คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคารอาหารจนี    
ที�พกั   ALLEGRO BERNE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�หา้ของการเดินทาง    (5)  เบริน์ – อินเทอรล์าเกน้ – ฮารด์เดอร ์คูม – ชอ้ปปิl ง – กรินเดลวารล์  
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมอืงที!มทีวิทศันอ์นังดงาม เสมอืนประหนึ!งเมอืงแห่งนี, ถูกโอบล้อม
อยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายนํ,าสีฟ้าครามสดใสของ
ทะเลสาบ 2 ทะเลสาบ คือ ทูน และ เบรียนซ์ ด้วยทาํเลที!ตั,ง จึง
กลายมาเป็นชื! อเมืองว่า อินเทอร์ลาเก้น คือ เมืองระหว่าง
ทะเลสาบ (อนิเทอร์ คือ ระหว่าง, ลาเก้น ทะลสาบ)  นาํท่านสู่
สถานที!ท่องเที!ยวแห่งใหม่สําหรับคนไทย ฮารด์เดอร์ คูม 
(Harder Kulm) ภเูขาน้อยในอนิเทอร์ลาเก้น คณะขึ,นรถรางจาก
อนิเทอร์ลาเก้นขึ,นสู่ยอดฮารดเ์ดอร์คูม เพียง 10 นาท ีด้วยความ
สูง 1322 เมตรเหนือระดับนํ,าทะเล ท่านจะได้ดื! มดํ! ากับ
ทศันยีภาพของดินแดนจุงเฟรา ที!สามขนุเขาอนังดงามได้แก่ ไอเกอร์ เมิ,นส ์และจุงเฟรา ขนาบด้วยทะเลสาบเบรียนสแ์ละ
ทูน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามของธรรมชาติที!ท่านจะสามารถขึ, นชมได้เพียงฤดูร้อนของยุโรปเท่านั,น 
(รถรางขึ,นฮารด์เดอร์คูม จะเปิดให้ขึ,นชมเพียงช่วงฤดูร้อน สิ,นเดือนเม.ย. – สิ,นเดือน ต.ค. เท่านั,น)  

เที!ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบพาวลิเลี!ยน กบัหลงัคาสงู บนฮารด์เดอร์ คูม นอกจากอร่อยกบัอาหารแล้ว ยังได้
ดื!มดํ!ากบัทศันยีภาพตระการตา ซึ!งหากมองจากทางหมู่บ้านด้านล่างจะมลีักษณะคล้ายปราสาท  
จากนั,นให้อิสระกับทุกท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรา
ยอร์คอนัสวยงาม ที!มหิีมะปกคลุมอยู่ตลอดทั,งปี หรือ เดินเล่น
ไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อป
ปิ, งใจกลางเมือง เลือกซื, อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาท ิ
Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต
, มดีพับ Victorinox ที!มชืี!อเสยีงไปทั!วโลก, เครื!องหนังแบรนด์
เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที! ร้านปลอดภาษี
เคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กนันั,นมีคาสิโน Kursaal ให้สาํหรับ
ท่านที!ต้องการเสี!ยงโชคอสิระตามอธัยาศยั…  

 คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร Schuh รา้นอาหารเก่าแก่ของเมืองอินเทรอลาเกน้ มืl อนีl บริการท่านดว้ยเมนูอาหาร
ไทย  
หลังอาหารคํ!า นาํท่านเดินทางสู่เมือง กรินเดอรว์าล  (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) เมืองรีสอร์ทที!แวดล้อมด้วยขุนเขา 
เป็นเมืองที!ถูกขนานนามว่า เมืองภเูขานํ,าแขง็ และเมืองแห่งนี,ยังถือว่าเป็นสวรรค์สาํหรับนักสกี สวรรค์เดินป่าฤดูหนาว
และเส้นทางเดินป่าในฤดูร้อนเกนิ 100 กโิลเมตร บริเวณทะเลสาบ Bachalpsee และเส้นทางเดินป่าในฤดูหนาวสก ีกม. 
120 เส้นทาง 

ที�พกั  SUNSTAR HOTEL   หรือเทียบเท่า  
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อลิิท ฮอลิเดย์ ดแูล...กนัและกนั  
 

วนัที�หกของการเดินทาง      (6) กรินเดลวาลด ์- นั �งรถไฟสาย Top Of Europe ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที!เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที!มี
ชื!อเสยีงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเริ!มต้นของการผจญภัยแห่งสวสิแอลป์ที!สวยงามครั,งยิ!งใหญ่ และประทบัใจ นาํ
ท่านนั �งรถไฟ ขึ,นสู่สถานีบน ยอดเขาจุงเฟรา ที!เป็นสถานีรถไฟสงูที!สดุของยุโรปมี
ความสงูเหนือระดับนํ,าทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซึ!งได้รับการยกย่องว่า
เป็น Top of Europe และได้ชื!อว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรป ชม ถํlานํl าแข็ง (ICE 
PALACE) ที!มอีุณหภมูติํ!ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดทั,งปี และเกบ็รวบรวมสตัว์ที!
อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปปั,นต่างๆที!เกิดจากการแกะสลักนํ,าแข็ง พร้อมทั,ง
เพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ และกลาเซียร์ หรือ ธารนํ,าแขง็ขนาดใหญ่ สนุกสนานกบั
การเล่นหิมะในลานกว้าง สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวที!สงูที!สดุในยุโรป ซึ!งมองเห็นได้
กว้างไกลที!สดุ ณ จุด 3,571 เมตร สัมผัสความงดงามของธารนํlาแข็งอเลิทซ์ กลา
เซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที!ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น 
“มรดกโลกทางธรรมชาติ” มคีวามยาวถงึ 22 กโิลเมตร ยาวที!สดุในบรรดาทุง่นํ,าแขง็
ของเทือกเขาแอลป์ทั,งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับ
กจิกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาท ิสโนวบ์อร์ด, สนุขัลากเลื!อน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากที!ทาํการไปรษณีย์
ที!สงูที!สดุในยุโรป (กิจกรรมต่างๆยงัไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เที!ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา บริการท่านด้วยเซต็เมนู เอเชีย  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านนั!งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที!เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิว

เทอืกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอกีบรรยากาศหนึ!งเมื!อสดุเส้นทางของรถไฟแล้ว นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ เมืองที!เป็น
จุดหมายหลักของนักท่องเที!ยวที!เดินทางไปประเทศแสนสวยแห่งนี,  เพราะเป็น “เมืองที�ไดร้บัสมญานามว่าถูกถ่ายรูป
มากที�สุดของสวิสเซอรแ์ลนด”์ เนื!องจากตั,งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที!มีชื!อว่า “เวียวาลดส์แตรท์เตอร”์ หมายถึง
ทะเลสาบสี!พันธรัฐ นาํท่านชม สะพานไมค้าเปล สญัลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที!มีอายุกว่า 800 ปี อนัมีชื!อเสยีงที!สดุของลู
เซิร์น ซึ!งสะพานไม้แห่งนี,มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่นํ,า “รอยส”์ (Reuss) ที!มอีายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยัง
เป็นสญัลกัษณข์องสวสิฯ... 

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคารอาหารพื,นเมอืง   
ที�พกั    RENAISSANCE LUCERNE หรือเทียบเท่า 
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อลิิท ฮอลิเดย์ ดแูล...กนัและกนั  
 

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง      (7) ลูเซิรน์ – วาดูซ (ลิกเตนสไตน)์ – อินสบ์รูก (ออสเตรีย) - หลงัคาทองคํา –  
      ฟุซเซ่น (เยอรมนั)  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั,นนาํทา่นเดินทางสู่เมืองอินสบ์รูก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทาง แวะชมเมอืง วาดซู  เมอืงหลวงของประเทศ 
ลิกเตนสไตน ์และเป็นที!ตั,งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั,งอยู่ริมแม่นํ,าไรน ์ผ่านชมสถานที!สาํคัญของเมือง อาท ิพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติประจําลิกเตนสไตน ์ โดยอาคารมีรูปทรงสี!เหลี!ยม มองผวิเผนิกค็ล้ายๆกบั"กล่องดาํ" เนื!องจากสร้างขึ,น
จากหินและคอนกรีตสดีาํทั,งหลงั ภายในพิพิธภณัฑจ์ะมกีารจัดแสดงนทิรรศการถาวรเกี!ยวกบัประวัติศาสตร์ของประเทศลิ
กเตน-สไตน ์งานแสดงสินค้า รวมทั,งการจัดนิทรรศการพิเศษอื!นๆอกีมากมาย สดุท้ายไปเกบ็ตกการชมสถาปัตยกรรม
อื!นๆของเมอืง อาทเิช่น ทาํเนยีบรัฐบาล และศาลากลางและอื!นๆอกีมากมาย 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื,นเมอืง  
จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูก (Innsbruck) เมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ที!สูงตระหง่าน
และ ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั,งปี และด้วยความที!ตั,งอยู่ริมแม่นํ,าอนิน ์โดดเด่นและงดงามด้วยอาคารบ้านเรือนหลังเล็ก
หลังน้อยที!ทาด้วยสเีหลือง สส้ีมกบัถนนสายเลก็ๆ ที!ปูด้วยอฐิงดงามวิจิตรสมกบัเมืองต้นกาํเนดิของคริสตัล สวารอฟสกี, 
และยังเป็นเมืองตากอากาศพักผ่อนของราชวงศ์ฮัปฟ์บวร์ก นาํ ชมวงัหลงัคาทองคํา (Golden Roof) หรือหลงัคาทอง 
ซึ!งตั,งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ, นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที! 4 
ในช่วงต้นศตวรรษที! 15 สาํหรับเป็นที!ประทับของผู้ปกครอง
แคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิแมก็ซิเรเนี!ยม (Maximilian) ทรง
ปรับเปลี!ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์โกธกิผสมบาโร้ก และได้ทรง
ตกแต่งส่วนของหลังคาที!ยื!นออกมาจากระเบียงด้วยทองคําแท้...  
จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น เมืองเล็กๆ ที!อบอวลไปด้วย
ความงามของธรรมชาติและบ้านเรือน ในสมัยก่อนเป็นทางเชื!อม
ระหว่างอติาลีเหนือกับเมือง เอาร์กบูร์ก ของรัฐบาเยิร์น มีอายุมา
กว่า 700 ปี โดยตั, งอยู่สูงสุดในบาเยิร์นคือ 808 เมตร จาก
ระดับนํ,าทะเล อดีตเคยเป็นที!พักตากอากาศของบชิอปแห่งเอาร์กบูร์ก ฟุสเซ่น เป็นที!รู้จักอย่างแพร่หลายเนื!องจากเป็น
ที!ตั,งของสองปราสาทดงัอย่าง นอยชวานสไตน ์และโฮเฮนชวานเกา   

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (3 COURSE DINNER)   
ที�พกั  RAMADA HOTEL FUSSEN  หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�แปดของการเดินทาง      (8)  ฟุซเซ่น – ปราสาทนอยชวานชไตน ์ - มิวนิค – ชมเมอืง – ชอ้ปปิl ง – สนามบนิ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั,นนาํทา่นเริ!มต้นชมบรรยากาศอนัสวยงามของภมูภิาคบาวา
เรียนอัลไพล์ ที!รอบๆ ท่านจะเต็มไปด้วย ภูเขา ทะเลสาบ 
ปราสาทแสนสวย พร้อมนิยายปรัมปราที!จะมาคู่กับปราสาท
ต่างๆ ถือว่าเป็นภูมิภาคที!สวยที!สุดแห่งหนึ! งของเยอรมน ี
จากนั,นเปลี!ยนการเดินทางเป็นรถมินิบัสขึ, นสู่ ปราสาทนอย
ชวานชไตน ์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพาน 
ควนีแมรี! ซึ!งเป็นจุดชมววิปราสาทที!ดีที!สดุ ชมความสวยงามของ
ป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที!ประดับประดาไปด้วยดอกไม้
หลากหลายส ีชมทวิทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทที!โดดเด่น ทะเลสาบและธารนํ,าล้อมรอบ ภายในตัวปราสาทที!ตกแต่งไว้
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อลิิท ฮอลิเดย์ ดแูล...กนัและกนั  
 

อย่างอลังการ ปราสาทนี,สร้างในคริสต์ศตวรรษที! 18–19 รัชสมยัของพระเจ้าลุดวิกที! 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาว
เยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที!ใช้ในการแสดงโอเปร่าและ
คอนเสร์ิต ชมความงดงามของปราสาทที!ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั!งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จาํลองแบบไป
เป็นปราสาทในเทพนยิาย อนัเปรียบเสมอืนสญัลักษณข์องสวนสนุกดิสนย์ีแลนด์  

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื,นเมอืง   
จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ มิวนิค เมอืงหลวงของแคว้นบาวาเรีย และเมืองหลวงแห่งเบียร์ยุโรป เมอืงที!รุ่มรวยด้วยศลิปะ
และสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก และเรเนซองส์ ที!ความรุ่งเรืองยังปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี,  สู่ จัตุรัสมาเรียน 
ศนูย์กลางของยุคเก่าและยุคปัจจุบนัที!ผสมผสานสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมกนัได้อย่างลงตัว รอบ  จัตุสรัสนี,ถูกโอบล้อมไป
ด้วยอาคารและสิ!งก่อสร้างที!สาํคัญของเมอืงมวินคิ ท่านสามารถ
มองเหน็ หอคอยอฐิคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สญัลักษณ์
ของเมืองมิวนิคที!โด่ดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองคํา... 
พร้อมถ่ายภาพกบั  เฟราเอ่นเคียรเ์ช่อ โบสถพ์ระแม่มารีทรง
หัวหอมคู่ สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตร เป็นสัญลักษณ์ที!
สาํคัญอีกแห่งหนึ!งของมิวนิค... อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ, งสินค้า
แบรนด์เนมชื!อดังมากมาย บนถนนแมก็ซิมิเลียน ถนนแบรนด์
เนมชื!อดังของเมอืงมวินคิ ตลอดสองข้างถนนจะเตม็ไปด้วยแบรนด์ดัง อาท ิCHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, 
DIOR หรือจะเป็นร้านนาฬิกาชื!อดังมากมาย ต่างรวบรวมอยู่บนถนนแห่งนี,   

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ที�พกั   VIER JAHRESZEITEN KEMPINSKI MUNCHEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
วนัที�เกา้ของการเดินทาง  (9)   มิวนิค - กรุงเทพฯ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระให้ทุกทา่นได้พักผ่อนตามอธัยาศยั และตรวจเชคสมัภาระก่อนเดนิทางกลบั  
10.30  น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนกิ เพื!อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เชค็อนิ  
14.25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที!ยวบนิที! TG 925  
 
วนัที�สิบของการเดินทาง  (10)   กรุงเทพฯ  
06.05  น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ... 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม 
) 
พักเดี!ยวเพิ!ม 
มีตั�วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

149,900.- 

142,900.-  

134,900.- 

127,900.- 

25,000.- 

40,000.-  

144,900.- 

137,900.- 

129,900.- 

122,900.- 

25,000.- 
40,000.- 

147,400.- 

140,400.- 

132,400.- 

125,400.- 

25,000.- 

40,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตียงเสริม ) 
เดก็อายุตํ!ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม ) 
พักเดี!ยวเพิ!ม (ได้รับคะแนนเพิ!ม) 
มตีั�วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

1499 

1429 

1349 

1279 

250 

1099 

1499 

1429 

1349 

1279 

250 

1099 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที!ได้รับเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
 
อตัราค่าบริการนีl รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื!องบนิ ไป –กลับชั,นทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินที!ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที!พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที!ระบไุว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผู้ถอืหนงัสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ  ตามที!ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามคัคุเทศกท์ี!คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื!อนไขตามกรมธรรม์ 
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อตัราค่าบริการนีl ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื!องดื!ม นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษหัีก ณ ที!จ่าย 3% และค่าภาษมีลูค่าเพิ!ม 7% 

3. ค่าทาํหนงัสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษนีํ,ามนัที!ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพิ!มอกี 

 
เงื�อนไขการชําระเงิน:  สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

     ชาํระยอดทั,งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั!งจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลเิดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื!อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สขุุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที�  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 

การยกเลิก   

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนเงินมดัจาํ 

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วนั  ทางบริษทัฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  14 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนเงินทั,งหมด 
 
หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมีการเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื!องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที!พักในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ เนื�องจากการท่องเที�ยวนีl เป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที�ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ~
ในการใชบ้ริการนัlนที�ทางทวัรจั์ดให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณ ีบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที!เกดิขึ,น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที!มผีู้ เดินทางตํ!ากว่า 15 ท่าน โดยที!จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วนั  

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที!กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้ เดินทาง เนื!องจากมีสิ!งผดิกฎหมาย หรือสิ!งของห้ามนาํเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื!อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที!กองตรวจคนเข้า เมอืงพิจารณา
แล้ว  

• ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจาํนวนทั,งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที!สถานฑตูงดออกวีซ่า อนั
สบืเนื!องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี!กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที!พาํนักอยู่ในประเทศไทย  
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เอกสารสําหรบัการยื�นวีซ่า 
 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที!ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ, นไป) โปรดตรวจดูอย่าง
ละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 
2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ,ว  จาํนวน 2 รปู ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่านั,น 
3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื!อของแต่ละสถานฑตู 
·       พนกังานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที!ทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าทาํงาน และวันที!อนุญาติให้
ลางาน  
·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองตาํแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จาํเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช้
สาํเนาบตัรข้าราชการบาํนาญ 
·       เจ้าของกจิการ ใช้สาํเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 
·       นักเรียน / นกัศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั,นเรียน 
4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื!อของแต่ละสถาน
ฑตู) 

a.       กรณมีบีญัชสี่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจาํ ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับ
กระแสรายวนั) และถ่ายสาํเนาสมดุบญัชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b.       กรณไีม่มบัีญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวทาํหนังสอืรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสาํเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย  1.สาํเนาบัตร
ประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 
5.  สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาสตูิบตัร ในกรณีที!อายุตํ!ากว่า 20 ปี  
6.  สาํเนาใบสาํคัญสมรส , หรือหย่า (กรณทีี!สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) สาํเนาใบสาํคัญเปลี!ยนชื!อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 
7.  หนงัสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที!เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่าน
ใดทา่นหนึ!ง ทาํที!เขต หรืออาํเภอเท่านั,น พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 
*** การพิจารณาว่าจะให้วซ่ีาหรือไม่ เป็นดลุยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 
*** กรณก่ีอนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวซ่ีา บริษัทฯ จาํเป็นต้องยึดมดัจาํ 20,000 บาท เป็นค่าวซ่ีา-ค่ายกเลกิตั�ว  
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