EUROPE ALPS
SWITZERLAND – AUSTRIA - GERMANY 10 DAYS (TG)
ยุโรปเอลป์

สวิตเซอร์แลนด์ - ออสเตรีย - เยอรมัน
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG)(บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> หนึ่งเส้นทางสุดสวยโรแมนติคของยุโรป ท่านจะได้ครบทุกบรรยากาศ
ทัง้ ขุนเขา ทะเลสาบ ปราสาท หมู่บา้ น เมืองหลักสุดสวย ช้อปปิ้ ง
>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุ ดสวย สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ JAMES BOND 007
>> ชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
>> ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
>> หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้ าผาที่ได้ รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์ (unseen)
>> ล่องเรื อทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
>> ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์ สวยมาก (Unseen)
>> ชมทะเลสาบ BLUASEE LAKE ทะเลสาบสี เทอคอยซ์ สวยมาก (UNSEEN)
>> ชมหมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านสุ ดสวยริมทะเลสาบเบรียนซ์ (UNSEEN)
>> ชมเมือง INNSBRUCK หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก
>> ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN เมืองสวยของสวิตเซอร์ แลนด์
>> หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ ารักๆ เงียบสงบ
>> ชมเมือง SALZBUEG บ้ านเกิดโมสาร์ ต
>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุ ดสวย
>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงของสวิสฯ สุ ดสวยมรดกโลก
>> ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล
>> ขึน้ รถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลส์ บวร์ ก

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู

ฟองดูวส์ วิส / ปลาเทราซ์ / ขาหมูเยอรมัน / อาหารพื้ นเมือง / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป /รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า /แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ H พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวก

วันที่ (2)

ซูริค - กรุงเบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ ซี - อินเทอลาเก้น

00.45 น.
07.15 น.

บินตรงสู่ กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้ เวลาประมาณ 11 ชม.)
ถึงสนาบินเมืองซู ริค ปะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรื อนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อย
ปี ก่อนจนองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลกด้ านวัฒนธรรม

นาท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรู ปหอนาฬิ กาประจาเมือง แวะชมบ่ อหมีสัญลักษณ์ ของกรุงเบิร์น อิสระ
เดินชมเมืองตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 50
นาที) ทะเลสาบนี้น้ าเทอร์ ควอยส์ เป็ นทะเลสาบของเอกชน ที่อยูใ่ นเขต Bernese Oberland อยู่
ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็ นที่ๆใช้ไว้สาหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงาม
ของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสี น้ าทะเลสาบมีสีน้ าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดิน
ด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ข้ ึนชื่อว่า Blausee Blue
Trout โดยยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
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อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที)
ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสู งและทะเลสาบธุน และ
บ้านสวยๆ บนเนินเขาริ มทะเลสาบ อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก2คืน)
หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยูบ่ ่อยๆทาให้หอ้ งพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทาง
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

วันที่ (3)

อินเทอลาเก้น – อิเซล์ทวาลด์ - ยอดเขาชิลธอร์ น - หมู่บ้านเมอเรน (Unseen) –
เลาเทอร์ บรุนเน่ น – อินเทอลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
หมู่บา้ นเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ตแ์ สนสวยริ มทะเลสาบสี เทอควอยส์ Lake Brienz หมู่บา้ นแห่งนี้มี
ชื่อเสี ยงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุ ดๆจากซีรี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On
You ที่มาถ่ายทา ณ สถานที่แห่งนี้

นาท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ น Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรื อ (ฉาก
พระเอกในเรื่ องนัง่ เล่นเปี ยโน) และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็ นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
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นาท่านเดินทางสู่ สถานี Stechelberg เพื่อนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn ซึ่งเป็ นยอดเขา
ที่มีความสู ง 2,970 เมตรจากระดับน้ าทะเลระหว่างอยูใ่ นกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้าน
ได้อย่างเพลิดเพลิน

ยอดเขาชิลธอร์นเป็ นที่รู้จกั ขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาหนังเรื่ อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On
Her Majesty's Secret Service หรื อในชื่อไทย "ยอดพยัคฆ์ราชินี" มาถ่ายทาที่นี่โดยกาหนดให้
ภัตตาคารหมุนได้ หรื อ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็ นรังของเหล่าผูร้ ้าย หลังจากนั้นมาผูค้ นก็
รู ้จกั ชิลธอร์นในชื่อฟิ ตส์ กลอเรี ยตามชื่อในภาพยนตร์
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อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีท้งั Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema
Schilthorn

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา
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จากนั้นลงจากยอดเขา นาท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมูบ่ า้ นริ มหน้าผาที่ได้ข้ ึน
เรื่ องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บา้ นชาเลต์สวิสที่ต้งั อยูบ่ นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือ
เป็ นหมู่บา้ นที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีทอ้ งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอ
กบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ต้งั ตระหง่านเหนือหมู่บา้ นเมอเรน คือยอดเขา
Eiger,Monch,Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่ า และ
ดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรื อนสวยงามยิ่งยิง่ นัก และหมู่บา้ นเมอเรน ถือเป็ นหมู่บา้ น
ปลอดรถยนต์ จึงยังบริ สุทธิ์ยงิ่ นัก
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จากนั้นได้เวลานาท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่าง นาท่านเดินทางสู่ เมือง เลาเทอบรุนเน่ น
(LAUTERBRUNNEN) นาท่านเดินเล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ น เล็กๆในหุ บเขาที่แยกเป็ นสอง
แพร่ ง เงียบสงบที่ไม่วยุ่ วาย โดยมีฉากหลังของหมู่บา้ นคือน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค
(Staubbach) น้ าตกที่มีความสู ง 300 เมตร และเป็ นหนึ่งในน้ าตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูง
ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเพื่อกลับสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) อิสระให้ท่าน
เดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกา
ชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีด
สวิส ร้านช็อคโกแลต เป็ นต้น หรื อจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (4)

ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ ชาเปล - ฟุสเซ่ น (เยอรมัน)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 70 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
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นาท่านถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึก
ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792

นาท่านเดินชมบ้านเรื อนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริ มแม่น้ ารอยส์ นาท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่า
ถูกถ่ายรู ปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ คาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ ารอยส์ ถือเป็ นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่น
ชมเมืองลูเซิร์น หรื อเลือกช้อปปิ้ ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ฟองดูว์ / สเต็ก / ช้ อกโกแลตฟองดูว์
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง ฟุสเซ่ น (FUSSEN) เมืองเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยูท่ างแคว้น
บาวาเรี ยตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติ (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 45 นาที) ดกับ
ชายแดนประเทศออสเตรี ย และเป็ นที่ต้งั ของ "ปราสาทนอยชวานสไตล์" และ "ปราสาทโฮเฮน
ชวานเกา" รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็ นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วยสี สันที่สวยงาม
ของบ้านเรื อนและโรงแรมที่พกั ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรื อบ้านช่อง
นั้นมีหลากสี สันมากเหมือนกับลูกกวาดสี สวยๆทั้งเมือง

EUROPE ALPS : SWITZERLAND -GERMANY – AUSTRIA 10 DAY(TG) ยุโรปเอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรี ย 10 วัน (TG)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LUITPOLDPARK-HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจานวนจากัด ทาให้หอ้ งพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์
ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

วันที่ (5)

ฟุสเซ่ น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – อินน์ สบรูค (ออสเตรีย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ น
เทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรี ย
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็ นต้นแบบของการ
สร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมไปถึงที่
แดนเนรมิต พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ยมีพระประสงค์ให้จดั สร้างเพื่อเป็ นที่ประทับอย่าง
สันโดษ ห่างจากผูค้ น และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริ ชาร์ด วากเนอร์ ผูซ้ ่ ึงเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง
ให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่ องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึง
ได้รับการตกแต่งตามเรื่ องร่ าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยคริ สที
อัน ยังค์ (Christian Jank) ซึ่งเป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็ นสถาปนิก นาท่านขึ้น
รถมินิบสั เพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยูบ่ นเนินเขาสู งที่สร้างจากบัญชากษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรู ปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิ ด-ปิ ดขึน้ อยู่กบั
สภาพอากาศ) ดัง่ รู ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยงั ทาให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นปราสาท
ต้นแบบที่วอลท์ดีสนียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์ของ
บริ ษทั ดิสนียด์ ว้ ย จากนั้นนาท่ านเข้ าชมด้ านในของปราสาท ให้ ท่านได้ ชมห้ องต่ างๆซึ่งมีความวิจิตร
พิศดารยิง่
** หมายเหตุ : ปัจจุบนั รอบการเข้าของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปลี่ยนแปลง และมีกฎเกณฑ์
เยอะมาก หากรอบการเข้าชมเต็มหรื อ หรื อเวลาเข้าชมที่ไม่เหมาะทาให้ไปกระทบกับรายการอื่น
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์งดเข้าชมด้านในให้ทุกท่านถ่ายรู ปด้านนอกปราสาทเท่านั้น**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลานาท่านลงจากปราสาทด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและ
ไม่ตอ้ งย้อนเส้นทาง หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้งั อยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้ าหนาว
ทาให้ มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลีย่ นรายการการขึน้ -ลง หรื อการเข้ าชมปราสาทเนื่องมากจาก
สภาพอากาศ หรื อวันหยุดสาคัญต่างๆ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง อินน์ สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1.45 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอิน “Inn
River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่ง
ราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมา
พักผ่อนในเมืองแห่งนี้

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองนาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคา (Goldenness Dachl) ที่
สร้างขึ้นด้วยความประณี ตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
EUROPE ALPS : SWITZERLAND -GERMANY – AUSTRIA 10 DAY(TG) ยุโรปเอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรี ย 10 วัน (TG)
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ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้า
ไปในศตวรรษที่18 ทาให้ดูโดดเด่นและหรู หรายิง่ ขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์ แอดเลอร์ (Goldener
Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็ น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ตอ้ นรับ อะคันตุ
กะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรู ค ให้ท่านได้ชมบ้านเรื อนสี ลูกวาดริ มแม่น้ าอินน์โดยมีฉากหลัง
เป็ นแนวเทือกเขาเอล์ป หรื อให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรม มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง
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วันที่ (6)

อินน์ บรูค - เบิร์ชเทสกาเด้ น - ล่องเรื อทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา - เซนต์ วูลฟ์ กัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็ น
เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและการสารวจหาเกลือและสิ นแร่ นาท่านล่องเรื อสู่ ทะเลสาบกษัตริย์
(Konigsee) ที่มีน้ าใสราวกับมรกต ได้ ขนึ้ ว่าเป็ นทะเลสาบที่น้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบ
แห่งนี้ เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งกาเนิดจากการละลายของกลาเซี ยบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุ น้ าแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงาม
พิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8
กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นา
ท่ านล่องเรื อพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิด
มลภาวะ เรื อจะนาท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็ นเสน่ห์ของ
ดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่ น
เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออานวยต่ อการล่องทะเลสาบ โดยไม่ สามารถล่องเรื อได้ ทางบริษัทจะทาการ
คืนเงินให้ ลูกทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15
นาที) เราเป็ นบริษัททัวร์ แรกที่จัดเข้ าไปเที่ยว หมู่บา้ นเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดน
ออสเตรี ยที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้ นเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ อง
ของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็ นฉาก มีสะพานไม่
เล็กทอดข้ามแม่น้ า Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บา้ น โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์ เป็ นฉากหลัง นา
ท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดินถายรู ปตาม
อัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ เมือง เซนต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15
ชม.) เมืองรี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง เมืองเล็กริ มทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่แพ้
ฮอลสตัท มีบา้ นเรื อนสวยงาม
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วฟู กัง มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปเมือง
ใกล้เคียง

วันที่ (6)

เซนต์ วูลฟ์ กัง - ฮอลสตัท - ซาลซ์ บูร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุด
ในโลก (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
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นาท่ านขึน้ รถรางขึน้ สู่ ภูเขาด้ านบนชมวิวมุมสู ง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิว
เมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิ ดให้บริ การเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค.
เท่านั้น ) (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีการปิ ด
ปรับปรุ งหรื อทางรถรางไม่เปิ ด ให้ข้ ึนชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้ข้ ึนชม โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งล่วงหน้า)

นาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ ที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก
ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่
ระดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของ
เก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามปลายสุ ดของ ถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็ น
ลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม อิสระทุกท่านเดินชม
หมู่บา้ นฮอลสตัท ถ่ายรู ปกับมุมต่าง หรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลซ์ บูร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15
ชม.) เมืองแสนสวยที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยูใ่ นอ้อมกอด
ของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์เพลงชื่อก้อง
โลก The Sound of Music เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็ นนครหลวงแห่ง
ศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็ น
สวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนาท่านข้ามแม่น้ าซาลลส์ซคั ที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
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นาท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมือง นาท่านไปถ่ายรู ปด้านหน้า
บ้ านหมายเลข 9 ซึ่งเป็ นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสี ยงของโลก วูลฟ์ กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิง่
ฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนาท่านสู่ จตั ุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยโ์ ม
สาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง สิ นค้าพื้นเมืองมากมาย หรื อชม
เมือง ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
IMLAUER HOTEL PITTER SALZBURG หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรม มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง

วันที่ (7)

ซาลส์ บรูค - มิวนิค (เยอรมัน) - ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่าน นัง่ รถไฟฟั่นเฟื่ องขึ้นชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ ก (Festung
Hohensalzburg) ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแล้วต้องห้ามพลาด !! อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นได้เวลานาท่านกลับสู่ ดา้ นล่าง
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กลางวัน

จากนั้นได้นาเดินทางเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที)
เมืองธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่น้ ีเคย
เป็ นตลาดเรี ยกว่า “ตลาดสี่ เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็ นที่ต้งั ของ New Town Hall ได้รับการ
ออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริ เวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุม้ ประตู
และหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารู ปปั้นของพระแม่มารี สีทอง น้ าพุปลา และ
หอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบาตุ๊กตาในช่วงเวลา
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11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินเล่นชม
เมืองถ่ายรุ ปบริ เวณจัตุรัสมาเรี ยน ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (9)

มิวนิค - สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

14.20 น.

วันที่ (10) สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ
06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***
************************************
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อัตราค่าบริการ
เด็กต่ากว่า 7
เด็กมากกว่า
เด็กต่ากว่า
ปี
7 ปี
12
กับ 2 ผู้ใหญ่
กับ 2 ผู้ใหญ่
กับ 1 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
มีเตียงเสริม
เสริม

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

159,900

159,900

149,900

145,000

35,000

3 – 12 มีนาคม 2566

159,900

159,900

149,900

145,000

35,000

***6 – 15 เมษายน 2566***

169,900

169,900

159,900

155,000

35,000

***12 – 21 เมษายน 2566***

169,900

169,900

159,900

155,000

35,000

28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2566

165,900

165,900

155,900

150,000

35,000

4 – 13 พฤษภาคม 2566

165,900

165,900

155,900

150,000

35,000

โปรดอ่านก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่ องเที่ยว เงื่อนไขการให้ บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุท้งั หมดอย่ าง
ละเอียดทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้ อง เข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์
และชาระเงินมัดจาเรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้ งไว้ข้างต้นแล้ว
** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริม
บางโรงแรมเท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่า
** สาหรับท่ านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
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4.
5.
6.
7.

ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ ครอง
โรคประจาตัวหรื อโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทาง รายละเอียดอื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด

การจองและการชาระ
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันนับวันจากวันจอง หากท่านไม่ชาระตามกาหนดถือว่าท่านยกเลิกการจอง
2. ชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
3. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
4. กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตามกาหนดเงื่อนไขการชาระเงิน
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
5. หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวี ซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่ วงหน้ าเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่ นสงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนมัดจา100% (30,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน คืนมัดจา 50% (15,000 และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน / ค่ามัดจาโรงแรม เป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการหัก ค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
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หมายเหตุสาคัญเพิม่ เติม
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าชดเชยความเสี ยหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิก จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว,
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
3. ท่ านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์ สินของมีค่าส่ วนตัวต่ าง ๆ ของท่ านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว
ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออก หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทาง
ราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรื อเนื่องจาก
เหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์,เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ , ผูท้ ี่นงั่ วิลแชร์หรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่ วมกันเป็ นรายกรณี
6. ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ว หากท่านไม่ได้ใช้บริ การบางรายการ
หรื อยกเลิก ไม่สามารถเรี ยกร้องเงินคืนได้
7. เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริ ษทั จึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

ตั๋วเครื่ องเครื่ องบิน / ที่นั่งบนเครื่ องบิน / สั มภาระ
1. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ
2. ทางบริ ษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ฯได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ อ
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยูแ่ ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็ นผูก้ าหนด
4. บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน
5. การจัดที่นั่งบนเครื่ องบินของกรุ๊ป ข้อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามรถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริ ษทั ไม่อาจรับประกันได้วา่ ท่านจะได้ที่นงั่ ตามที่ท่านต้องการได้
ั้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรื อกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนสามารถ
ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้น ทางบริ ษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่ สามารถรีเควสให้ ได้ จะขึน้ กับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรื อแต้มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูด้ าเนิ นการด้วยตัวท่านเอง
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9. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ้นเครื่ อง สายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากท่านมีน้ าหนักเกินกว่ากาหนด ท่าน
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับนั้นเอง (ชั้น Economy Class 23 กก./1 ชิ้น / ท่าน)
10. ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

โรงแรมที่พกั
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริ ษทั ฯจะใช้ใน
ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยูแ่ ล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริ ษทั การันตรี วา่ ได้พกั แน่นอน)
2. เนื่องจากกฎการเข้ าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอายุมากกว่ า 7 ปี ขึน้ ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรม
เท่ านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน เรียนแนะนาว่ าเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ า
3. สาหรับท่ านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพัก ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จัด ถือว่ าท่ านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ ละประเภทจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้งต้อง
จองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิ ค ) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ น
ห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกันด้วย
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ บางครั้งอยูใ่ นเมืองเก่า รถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ ท่านจะต้องนาสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า
1. การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมี
สิ ทธิ์ที่จะไม่ ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
3. สาหรับท่านที่พานักอาศัยหรื อศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะต้องเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่าน
พานักอาศัยอยู่
4. ท่านที่มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว กรุ ณาแจ้งบริ ษทั เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้หรื อไม่
****************************************

EUROPE ALPS : SWITZERLAND -GERMANY – AUSTRIA 10 DAY(TG) ยุโรปเอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรี ย 10 วัน (TG)

27

