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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> หน่ึงเสน้ทางสุดสวยโรแมนติคของยุโรป ท่านจะไดค้รบทุกบรรยากาศ 

ทั้งขุนเขา ทะเลสาบ  ปราสาท หมู่บา้น เมืองหลกัสุดสวย ชอ้ปป้ิง  

>> ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ JAMES BOND 007 
>> ชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย  
>> ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ในออสเตรีย   
>> หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาท่ีได้รับการยอมรับว่าสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ (unseen) 
>> ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE  ทะเลสาบท่ีน ้าใสสะอาดท่ีสุดในยโุรป !! 
>> ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยมาก  (Unseen)  

>> ชมทะเลสาบ BLUASEE LAKE ทะเลสาบสีเทอคอยซ์สวยมาก (UNSEEN) 
>> ชมหมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านสุดสวยริมทะเลสาบเบรียนซ์ (UNSEEN) 
>> ชมเมือง INNSBRUCK  หนึ่งในเมืองสวยทที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
>> ชมเมือง INTERLAKEN  / LUCERN เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์  
>> หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ  
>> ชมเมือง SALZBUEG บ้านเกดิโมสาร์ต 
>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย 
>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงของสวิสฯ สุดสวยมรดกโลก 
>> ขึน้รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล 
>> ขึน้รถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลส์บวร์ก  
 
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว           

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / ปลาเทราซ ์/ ขาหมูเยอรมนั /  อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยโุรป /รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า /แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอียดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ H พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวก 

วนัที่ (2)  ซูริค - กรุงเบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ซี - อินเทอลาเก้น  
00.45 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.) 
07.15 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.40 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศ ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลายร้อย
ปีก่อนจนองคก์ารยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 

 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชมบ่อหมีสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น อิสระ  
เดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 
นาที) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland อยู่
ระหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความสวยงาม
ของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้ าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดิน
ดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee Blue 
Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย  
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อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี  

 
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) 

ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งทุ่งหญา้ ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และ
บา้นสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ อิสระใหท่้านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั2คืน) 

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทาง
บริษทัสงวนสิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ (3)        อนิเทอลาเก้น – อเิซล์ทวาลด์ - ยอดเขาชิลธอร์น -  หมู่บ้านเมอเรน (Unseen) –  
                     เลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอลาเก้น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์(Iseltwald)  (ระยะทาง 10 กม.ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 
หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บา้นแห่งน้ีมี
ช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมาโด่งดงัสุดๆจากซีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On 
You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี   

 
  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉาก

พระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์ 
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น าท่านเดินทางสู่สถานี Stechelberg เพื่อน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซ่ึงเป็นยอดเขา
ท่ีมีความสูง 2,970 เมตรจากระดบัน ้าทะเลระหวา่งอยูใ่นกระเชา้เราสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบดา้น
ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

 
ยอดเขาชิลธอร์นเป็นท่ีรู้จกัข้ึนมาเน่ืองจากใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าหนงัเร่ือง เจมส์บอนด ์007ตอน On 
Her Majesty's Secret Service หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" มาถ่ายท าท่ีน่ีโดยก าหนดให้
ภตัตาคารหมุนได ้หรือ พติส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผูร้้าย หลงัจากนั้นมาผูค้นก็
รู้จกัชิลธอร์นในช่ือฟิตส์ กลอเรียตามช่ือในภาพยนตร์  
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อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema 
Schilthorn 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา 
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จากนั้นลงจากยอดเขา น าท่านแวะเท่ียว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมูบ่า้นริมหนา้ผาท่ีไดข้ึ้น
เร่ืองความสวยงามท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์) หมู่บา้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาเอลป์ ถือ
เป็นหมู่บา้นท่ีคนสวิสฯต่างบอกวา่ท่ีน่ีสวยยงักบัสรวงสวรรค ์หากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอ
กบดบงัท่านสามารถชม 3 ยอดขนุเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมู่บา้นเมอเรน คือยอดเขา 
Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และ
ดอกไมท่ี้ถูกปลูกประดบัไวต้ามบา้นเรือนสวยงามยิ่งยิง่นกั และหมู่บา้นเมอเรน ถือเป็นหมู่บา้น
ปลอดรถยนต ์จึงยงับริสุทธ์ิยิง่นกั   
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง น าท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น 
(LAUTERBRUNNEN)  น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เลก็ๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสอง
แพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุย่วาย โดยมีฉากหลงัของหมู่บา้นคือน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค 
(Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูง
ท่ีสุดในยโุรป  อิสระใหท่้านเดินชมตามอธัยาศยั 

 
  จากนั้นน าท่านเพื่อกลบัสู่เมืองอนิเทอลาเก้น (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) อิสระใหท่้าน

เดินท่านเล่นชมเมืองตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกา
ช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของท่ีระลึก, มีด
สวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ (4) ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล  - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเท่ียวอนัดบั 1 ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์(ระยะทาง 70 กม.ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
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  น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792  

 
  น าท่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่สวยงามท่ีสร้างริมแม่น ้ารอยส์ น าท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อวา่

ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี 
ท่ีสร้างถอดขา้มแม่น ้ารอยส์ ถือเป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นใหท่้านเดินเล่น
ชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง ฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง ฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองเลก็ๆ น่ารักๆ ตั้งอยูท่างแควน้
บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ติ (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม. 45 นาที) ดกบั
ชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นท่ีตั้งของ "ปราสาทนอยชวานสไตล"์ และ "ปราสาทโฮเฮน
ชวานเกา" รายลอ้มดว้ยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปดว้ยสีสันท่ีสวยงาม
ของบา้นเรือนและโรงแรมท่ีพกั ซ่ึงแต่ละแห่งจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เน่ืองจากตวัตึกหรือบา้นช่อง
นั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั  LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจ านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเต็ม ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิ
ไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (5)  ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – อนิน์สบรูค (ออสเตรีย) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่น
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิจท่ี 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของการ
สร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา ท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมไปถึงท่ี
แดนเนรมิต พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงคใ์หจ้ดัสร้างเพื่อเป็นท่ีประทบัอยา่ง
สันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่ออุทิศใหแ้ก่กวีช่ือริชาร์ด วากเนอร์ ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง
ใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวินหงษ ์(Swan Knight Lohengrin) ดงันั้นปราสาทแห่งน้ีจึง
ไดรั้บการตกแต่งตามเร่ืองร่าวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดยคริสที
อนั ยงัค ์(Christian Jank) ซ่ึงเป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกวา่ท่ีจะเป็นสถาปนิก น าท่านข้ึน
รถมินิบสั เพื่อข้ึนเขา้ชมตวัของปราสาท ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชากษตัริยลุ์ดวิคท่ี 2 ท่ี
ตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์ 

 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/Lohengrin
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จากนั้นน าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ีจุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด (เวลาเปิด-ปิดขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาท
ตน้แบบท่ีวอลทดี์สนียไ์ดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลกัษณ์ของ
บริษทัดิสนียด์ว้ย  จากนั้นน าท่านเข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซ่ึงมีความวิจิตร
พศิดารยิง่    
** หมายเหตุ : ปัจจุบนัรอบการเขา้ของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปล่ียนแปลง และมีกฎเกณฑ์
เยอะมาก หากรอบการเขา้ชมเตม็หรือ หรือเวลาเขา้ชมท่ีไม่เหมาะท าใหไ้ปกระทบกบัรายการอ่ืน 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิงดเขา้ชมดา้นในใหทุ้กท่านถ่ายรูปดา้นนอกปราสาทเท่านั้น** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 จากนั้นไดเ้วลาน าท่านลงจากปราสาทดา้นล่างดว้ยรถมา้ ใหท่้านสนุกสนานเปล่ียนบรรยากาศและ
ไม่ตอ้งยอ้นเส้นทาง  หมายเหตุ : เน่ืองจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซ่ึงในหน้าหนาว
ท าให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลีย่นรายการการขึน้-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ หรือวันหยุดส าคัญต่างๆ) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 115  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
1.45 ชม.) หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอิน “Inn 
River” และโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิมิเลียนแห่ง
ราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมา
พกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี  

 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลงัคาทองค า (Goldenness Dachl) ท่ี
สร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
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ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus)ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เขา้
ไปในศตวรรษท่ี18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener 
Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อะคนัตุ
กะจากต่างแดน มาแลว้อยา่งมากมาย  

 
อิสระใหท่้านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ใหท่้านไดช้มบา้นเรือนสีลูกวาดริมแม่น ้าอินน์โดยมีฉากหลงั
เป็นแนวเทือกเขาเอลป์ หรือใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั  GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรม มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 
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วนัที่ (6) อนิน์บรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา - เซนต์วูลฟ์กัง 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชม.) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น 
เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็น 
ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร่ น าท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ 
(Konigsee) ท่ีมีน ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็นทะเลสาบท่ีน ้าใสและสะอาดท่ีสุดในยุโรป ทะเลสาบ
แห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มี
แหล่งก าเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ก่อใหเ้กิดทะเลสาบอนังาม
พิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาวกวา่ 8 
กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 602 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น า
ท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิด
มลภาวะ เรือจะน าท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของ
ดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวิสัย เช่น 
เน่ืองสภาพอากาศมาเอ้ืออ านวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะท าการ
คืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร) 
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กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาที) เราเป็นบริษัททัวร์แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว หมู่บา้นเลก็ๆ Unseen ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดน
ออสเตรียท่ีหลบซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้นเลก็ๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ือง
ของความสวยงามของวิวทิวทศัน์ โดยมีโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่
เลก็ทอดขา้มแม่น ้า Arche ท่ีไหลตดัผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั น า
ท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชมดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตาม
อธัยาศยั 

 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  70  กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 
ชม.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั เมืองเล็กริมทะเลสาบท่ีมีความสวยงามไม่แพ้
ฮอลสตทั มีบา้นเรือนสวยงาม  
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนตว์ฟูกงั มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมือง
ใกลเ้คียง 

วนัที่ (6) เซนต์วูลฟ์กงั -  ฮอลสตัท - ซาลซ์บูร์ก 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด
ในโลก (ระยะทาง 35  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที)  
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น าท่านขึน้รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ใหท่้านไดช้มวิว
เมืองฮอลสตทั และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. 
เท่านั้น ) (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมีการปิด
ปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ใหข้ึ้นชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหข้ึ้นชม โดยไม่ตอ้ง
แจง้ล่วงหนา้) 

 
น าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ ท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก 
ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่
ระดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของ
เก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็น
ลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม อิสระทุกท่านเดินชม
หมู่บา้นฮอลสตทั ถ่ายรูปกบัมุมต่าง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาเทราซ์  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง  70  กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 
ชม.) เมืองแสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้มกอด
ของขนุเขาทุ่งหญา้เขียวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้ง
โลก The Sound of Music เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรก จนไดช่ื้อว่าเป็นนครหลวงแห่ง
ศิลปะบาโรก และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชม สวนมิราเบล ท่ีงดงามซ่ึงเดิมเป็น
สวนในพระราชวงัเดิม  จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้าซาลลส์ซคั  ท่ีไหลผา่นกลางตวัเมือง 
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น าท่านเดินเขา้สู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมือง น าท่านไปถ่ายรูปดา้นหนา้ 
บ้านหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของ คีตกวีท่ีมีช่ือเสียงของโลก วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ทท่ีเพิ่ง
ฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006 จากนั้นน าท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียโ์ม
สาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้พื้นเมืองมากมาย หรือชม
เมือง ตามอธัยาศยั   

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั  IMLAUER HOTEL PITTER SALZBURG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรม มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง              

วนัที่ (7) ซาลส์บรูค  - มิวนิค (เยอรมัน) - ชมเมือง - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่าน นัง่รถไฟฟ่ันเฟ่ืองข้ึนชมวิวแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung 
Hohensalzburg)  ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแลว้ตอ้งหา้มพลาด !!  อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัสู่ดา้นล่าง 
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จากนั้นไดน้ าเดินทางเขา้สู่เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 144 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1 ชม. 40 นาที) 
เมืองธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของเยอรมนั  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลทัซ์ (Marienplatz) แลนดม์าร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นท่ีน้ีเคย
เป็นตลาดเรียกวา่ “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของ New Town Hall ไดรั้บการ
ออกแบบและตกแต่งในสไตลโ์กธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเก่าท่ีมีซุม้ประตู
และหอคอย ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง น ้าพุปลา และ
หอคอย Glockenspiel ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชวร์ะบ าตุ๊กตาในช่วงเวลา 
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11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชม
เมืองถ่ายรุปบริเวณจตุัรัสมาเรียน ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ที่พกั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (9) มิวนิค -  สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 
14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 925 

วนัที่ (10)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
                                                  ************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เด็กต ่ากว่า 
12 

กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  
7 ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7
ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

10 – 19 กุมภาพนัธ์ 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 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่าง
ละเอยีดทุกข้อ เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 

และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุท่ีบริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่าน้ันท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว** 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
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4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
5. ค่าปรับสัมภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 
 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน 
แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนมดัจ า100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (15,000 และหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน

, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว,    
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  
 

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่นั่งบนเคร่ืองบิน / สัมภาระ 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท แลว้แต่สาย
การบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูร้อ 
เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสารยืนยนั
จากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
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9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน
จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง (ช้ัน Economy Class 23 กก./1 ชิ้น / ท่าน)     

10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่าน้ันท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ังตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
ฤดูร้อนเท่านั้น 

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระของ
ท่านเขา้ห้องพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาวา่ท่าน 
ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมี
สิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ีท่าน
พ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
**************************************** 

 


