
 
 

EUROPE ROMANTIC 10 DAYS (TG) 

สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน - ออสเตรีย  
10 วนั 7 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> หน่ึงในเส้นทางสุดโรแมนตคิ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาสัมผสั

สักคร้ังหน่ึงในชีวิต เดนิทางไม่ไกล ได้ครบทุกบรรยากาศ ขุนเขา ทะเลสาบ  ปราสาท หมู่บ้าน 

เมืองหลกั ช้อปป้ิง   
>> ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาท่ีถูกเรยีกว่า TOP OF EUROPE  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

>> ชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย  

>> ชมหมู่บา้น HALLSTATT หมู่บา้นรมิทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ในออสเตรยี   

>> ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงสุดสวยและน่าอยูท่ี่สุดในโลก ประเทศออสเตรยี  

>> ชมเมือง LUCERN และเมือง INTERLAKEN  เมืองสวยของสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

>> ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแควน้บาวาเรยีสุดสวย 

>> ชมเมือง SALZBUEG บา้นเกิดโมสารต์ หน่ึงในเมืองโรแมนตคิของยุโรป 

>> ชมพระราชวงั SCHONBRUNN PALACE หน่ึงในพระราชวังท่ีสวยติดอนัดบัโลก 

>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ท่ีมีนํ้าใสจนเห็นพ้ืนดา้นล่าง UNSEEN 

>> หมู่บา้น LAUTERBRUNNEN หมู่บา้นกลางหุบเขา น่ารกัๆ เงียบสงบ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

>> นํ้าตก RHEIN FALLS นํา้ตกท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรป   

>> ชมหมู่บา้น ST. WOLFGANG หมู่บา้นรมิทะเลสาบแสนสวยในออสเตรยี   

>> แถมฟรข้ึีน รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บา้นฮอลสตลั 

>> แถมฟร ี ข้ึนรถรางเหนือปราสาท Hohensalzburg ชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซาลสเ์บิรก์  

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / ขาหมูเยอรมนั / ปลาเทราซ ์/ซ่ีโครงหมูอบนํ้าผ้ึง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า 

แจกนํ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือนมนีาคม :  20 – 29 มีนาคม 2563 

เดือนพฤษภาคม :  30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 

 เดือนมิถุนายน :  5 – 14 มิถุนายน 2563 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพมหานคร 

21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์

เคาน์เตอร์ D  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย…… 

วนัที่สอง (2)  ซูริค - นํา้ตกไรน์ - แถมฟรี ล่องเรือชมนํา้ตกไรน์ -กรุงเบิร์น - อนิเทอร์ลาเก้น 

00.45 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.) 

07.15 น. ถึงสนาบนิเมืองซูริค ปะเทศสวติเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น นาํท่านชม นํา้ตกไรน์  (Rhien Falls) นํ้าตกท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดใน

ยโุรป  (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)   

แถมฟรี   นําท่านล่องเรือสัมผสันํา้ตกไรน์ อย่างใกล้ชิด  ( หากอากาศหรือกระแสนํ้าเอ้ืออาํนวย) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สวติเซอร์แลนด ์ชมตวัเมืองเก่าท่ีอาคารบา้นเรือนยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือนเม่ือหลายร้อยปี

ก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม (Unesco) จากนั้นนาํท่านชมเมืองเบิร์น ให้

ท่านถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจําเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น  

อิสระเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) ตลอด

สองขา้งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีงดงามทั้งทุ่งหญา้ ภูเขาสูงและทะเลสาบธูน และบา้นสวยๆ บนเนิน

เขาริมทะเลสาบ อิสระใหท้่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายนาฬิกาช่ือดงัอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของท่ี

ระลึก, มีดสวสิ ร้านช็อคโกแล็ต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั          METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆทาํใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทางบริษทัสงวน

สิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่สาม (3)  อนิเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ ( TOP OF EUROPE)  -  

                       เลาเทอบรุนเน่น - อนิเทอลาเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
 นาํคณะออกเดินทางสู่หมู่บา้น กรินเดลวาลด์ (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสาย

ภูเขาท่ีสถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟท่ีจะนาํท่านเดินทางลอดอุโมงค์ท่ีชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 

เมตร นาํคณะลงรถไฟ  สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซ่ึงมีความสูง 

4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานนํ้ าแข็งขนาดใหญ่เรียกวา่ Sphinx  นกัท่องเท่ียวหลายๆคนบอกวา่ท่ีน่ี

สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค ์เพราะยอดเขาแห่งน้ีปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้

ท่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัจากนั้นนาํท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ท่ีสร้างโดยการ

เจาะธารนํ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้ าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ี

ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซ้ือของท่ี

ระลึกต่างๆตามอธัยาศยั 
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กลางวนั          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง นาํท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น(LAUTERBRUNNEN)  นาํ

ท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไม่วุย่วาย โดยมีฉากหลงัของ

หมู่บา้นคือนํ้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค (Staubbach) นํ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงใน

นํ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป   

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร สวสิฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์   

ทีพ่กั  METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเกน้ มกัมีการจดังานอยูบ่่อยๆทาํใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทางบริษทัสงวน

สิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง  

วนัที่ส่ี (4) ทะเลสาบบลูซี (Unseen)  -  ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล  - ฟุสเซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) 

ทะเลสาบน้ีนํ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen 

และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้าํหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสี

นํ้าทะเลสาบมีสีนํ้าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวก

วา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้นช่ือวา่ Blausee Blue Trout  โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ได้

อีกดว้ย อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี จากนั้นนาํท่านเดินสู่เมืองลูเซิร์น  

( LUCERN) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ 
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กลางวนั          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นาํท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโต ใหท้่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นท่ีไดช่ื้อวา่ถูกถ่ายรูปมาก

ท่ีสุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น ใหท้่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น 

หรือเลือกชอ้ปป้ิง นาฬิกา ชอ้กโกแลต ของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลานดัหมาย นาํท่านเดินทาง

ขา้มพรมแดนสู่เมือง ฟุสเซ่น (FUSSEN) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.30 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่

ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นท่ีตั้งของ "ปราสาท

นอยชวานสไตล"์ และ "ปราสาทโฮเฮนชวานเกา" รายลอ้มดว้ยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก 

ตกแต่งไปดว้ยสีสันท่ีสวยงามของบา้นเรือนและโรงแรมท่ีพกั ซ่ึงแต่ละแห่งจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เน่ืองจาก

ตวัตึกหรือบา้นช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจาํนวนจาํกดั ทาํให้หอ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเตม็ ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิไปพกั ณ 

เมืองใกลเ้คียง 

วนัทีห้่า (5)  ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขา

แอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิจท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 

เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิง

นิทรา ท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมไปถึงท่ีแดนเนรมิต พระเจา้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย

EUROPE ROMANTIC 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด ์– เยอรมนั - ออสเตรีย 10 วนั                                                                                                                        6 

 

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%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%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


มีพระประสงคใ์หจ้ดัสร้างเพื่อเป็นท่ีประทบัอยา่งสันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่ออุทิศใหแ้ก่กวช่ืีอริชาร์ด วาก

เนอร์ ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวินหงษ ์(Swan Knight Lohengrin) 

ดงันั้นปราสาทแห่งน้ีจึงไดรั้บการตกแต่งตามเร่ืองร่าวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการ

ออกแบบโดยคริสทีอนั ยงัค ์(Christian Jank) ซ่ึงเป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกวา่ท่ีจะเป็นสถาปนิก นาํ

ท่านข้ึนรถมินิบสั เพื่อข้ึนเขา้ชมตวัของปราสาท ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชากษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2 ท่ี

ตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์จากนั้นนาํท่านชมววิสวย

จากสะพานแมร่ีจุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด (เวลาเปิด-ปิดขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดัง่รูปโปสเตอร์ 

โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความงามน้ียงัทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทตน้แบบท่ีวอลทดี์สนียไ์ดน้าํมาสร้างเป็น

ปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัดิสนียด์ว้ย  จากนั้นนาํท่านเขา้ชมดา้นในของ

ปราสาท ใหท้่านไดช้มห้องต่างๆซ่ึงมีความวจิิตรพิศดารยิง่ จากนั้นไดเ้วลานาํท่านลงจากปราสาทดา้นล่างดว้ยรถ

มา้ ใหท้่านสนุกสนานเปล่ียนบรรยากาศและไม่ตอ้งยอ้นเส้นทาง  (หมายเหตุ : เน่ืองจากปราสาทนอยชวานส

ไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซ่ึงในหน้าหนาวทาํให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึน้-ลง หรือการเข้าชม

ปราสาทเน่ืองมากจากสภาพอากาศ หรือวนัหยุดสําคัญต่างๆ) 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นครมวินิค (MUNICH) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เมืองท่ีเตม็ไป

ดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั  นาํท่าน

ผา่นชมสถานท่ีสาํคญัๆ มากมาย  อยา่งโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสาํคญั อยา่งถนน

แมก็ซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ นาํท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี 

(Mary) แลนดม์าร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นท่ีน้ีเคยเป็นตลาดเรียกวา่ “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้ง

ของ New Town Hall ไดรั้บการออกแบบและตกแต่งในสไตลโ์กธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปดว้ย ศาลากลาง

เก่าท่ีมีซุม้ประตูและหอคอย ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง นํ้าพุปลา 

และหอคอย Glockenspiel ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชวร์ะบาํตุก๊ตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 

12.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจตุัรัส

มาเรียน ตามอธัยาศยั 
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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/%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


 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์ 

ทีพ่กั  COURTYARD BY MARRIOTT MUNICH CITY CENTER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัทีห่ก (6)  มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก -  เซนต์วูลฟ์กงั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง  140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.) เมือง

แสนสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้มกอดของขนุเขาทุ่งหญา้เขียว

ขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of Music เป็นเมืองท่ี

เตม็ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรก จนไดช่ื้อวา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลก (Unesco)  

พเิศษแถมฟรี นาํท่าน นัง่รถไฟฟ่ันเฟ่ืองข้ึนชมววิแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Festung Hohensalzburg)  ซ่ึงถือ

เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ท่านมาเมืองซาลส์เบิร์กแลว้ตอ้งหา้มพลาด !!  อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ  

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่ดา้นล่าง 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านชม สวนมริาเบล ท่ีงดงามซ่ึงเดิมเป็นสวนในพระราชวงัเดิม  จากนั้นนาํท่านขา้มแม่นํ้าซาลลส์ซคั  ท่ี

ไหลผา่นกลางตวัเมืองนาํท่านเดินเขา้สู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมือง นาํท่านไปถ่ายรูป

ดา้นหนา้ บ้านหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของ คีตกวท่ีีมีช่ือเสียงของโลก วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ทท่ีเพิ่ง

ฉลอง ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006 จากนั้นนาํท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองเพือ่ถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสาร์ต ชม

มหาวหิารใหญ่กลางใจกลางเมือง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้พื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอธัยาศยั   
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที)   

เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนตว์ฟูกงั มีจาํกดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีเ่จด็ (7) เซนต์วูลฟ์กงั  -  ฮอลสตทั - ชมววิพาโนรามา - เวยีนนา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร  ใชเ้วลา

ประมาณ  40 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก จากนั้นนาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ บน

ถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้น

ออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผา

ลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ 

ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจาํเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ้าพุกลางลาน และอาคาร

บา้นเรือนท่ีสวยงาม 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์ 

แถมฟรี           นาํท่านข้ึนรถรางข้ึนสู่ภูเขาดา้นบนชมววิมุมสูง สามารถมองเห็นววิพาโนรามา ใหท่้านไดช้มววิเมืองฮอลสตทั 

และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – พ.ย. เท่านั้น ) 

(หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง

รถรางไม่เปิด ให้ขึน้ชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้ขึน้ชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ) 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.30 ชม.) เมืองหลวง

ของประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิค และเป็นดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่าง

พากนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติคแห่งน้ี 

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั   NH DANUBE CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน)  

วนัทีแ่ปด (8) เวยีนนา - พระราชวงัเชิร์นบรุนน์  - ชมเมือง - ถนนคาร์ทเนอร์  - ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
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จากนั้นนาํท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ (Schonbrunn Palace) (มีไกด์บรรยาย)

พระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศแ์ฮปสบวกร์ท่ีมีความสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวงั

ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งดี อีกทั้งเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชต่้างๆยงัอยูค่รบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวงั 

เดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานท่ีสวยงาม 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิค และเป็นดินแดนในฝันของนกัท่องเท่ียวอีกมากมายท่ีต่างพา

กนัมาเยอืนดินแดนอนัแสนโรแมนติค นาํท่านผา่นชมความงามของอาคารสาํคญัๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละคร

โอเปร่า ศาลาวา่การนครเวยีนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ ผา่นชมแม่นํ้าดานูบท่ีมีช่ือเสียงและท่านจะไดเ้ห็นท่ีทาํ

การขององคก์ารสหประชาชาติ สาขาท่ี 3ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าดานูบ จากนั้นนาํท่านเดินเล่น ยา่นใจ

กลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด และยงัเป็นท่ีตั้งของ วหิารเซนตส์ตีเฟ่น

โบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ สินคา้แบร์นดเนม

มากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยีห่อ้อาทิเช่น 

ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอธัยาศยัหรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแลต 

ช่ือดงั มาทดลองชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝากทางบา้น   

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูซ่ีโครงหมูอบนํา้ผึง้ เมนูขึน้ช่ือของเวยีนนา 

ทีพ่กั          NH DANUBE CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

วนัที่เก้า (9)  เวยีนนา - สนามบนิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั   

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 937 

วนัที่สิบ(10)  กรุงเทพ – สุวรรณภูม ิ

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

                                                  ************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

TWIN SOLE 

USE 

จ่ายเพิ่ม 

20 – 29 มนีาคม 2563 119,900 119,900 114,900 109,900 20,000 

30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 125,900 125,900 120,900 115,900 22,000 

5 – 14 มถุินายน 2563 125,900 125,900 120,900 115,900 22,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่าน้ันทีม่ีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน โรงแรมบังคับให้เปิด 2 ห้อง 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับและทีม่ีเอกสาร

ยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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