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UNSEEN DOLOMITES - TIROL 10 DAY (TG) 

เส้นทางพเิศษเจาะลกึ 
อุทยานโดโลไมต์ - ทิโรล  

 (เน้นเจาะลึกในอุทยานโดโลไมต์ พกัในอุทยาน 5 คืน ) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หา้มพลาด!! ส าหรบัท่านที่ชอบธรรมชาติสวยๆ อลงัการโปรแกรม

เที่ยวโดโลไมตแ์บบเจาะลึก ไม่พลาดทุกทุกไฮไลต ์หมู่บา้นเล็กๆ น่ารกั เที่ยวกนัแบบสบายๆ  

 

>> อุทยานแห่งชาติ Dolomites สวยสุดๆ และได้รับ  (Unesco)    
>> เปิดประสบการณ์ Hiking ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo  ยอดเขา 3 ยอด สัญลกัษณ์ของอุทยานโดโลไมต์ 

>> นั่งกระเช้าสู่ Alpe di Siusi  ท่ีราบบนยอดเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป (Unesco)  

>> นั่งกระเช้าสู่ Seceda ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโดโลไมต์ 

>> ชมหมู่บ้าน Val di Funes หมู่บ้านมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต์  

>> ชมทะเลสาบ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดในโดโลไมต์ (Unesco) 
>> ชมทะเลสาบ Misurina Lake หนึ่งในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโดโลไมต์ 
>> ชมทะเลสาบ Antono หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยของโดโลไมต์  
>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald  / Garmisch หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen) 
>> ชมเมือง Brixen / Bolzno  / CORTINA D’AMPEZZO เมืองสวยในอุทย่นโดโลไมต์  

>> ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 

>> ชมโบสถ์ Ettal หนึ่งในโบสถ์สวยของเยอรมัน (Unseen) 

>> ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย 

 
พกัโรงแรมระดับ 4  ดาว             
เมนูพเิศษ  
ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทราซ์ /  
อาหารไทย / เบียร์  / ไวน์  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า/แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง (2)  มิวนิค (เยอรมัน) – โบสถ์เอททัล การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น  - อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ (อติาล)ี 

                         - ออร์ติเซ่ 
00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านชม ส านักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) ) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1.15 ชม.) สร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนันกับุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย 
จกัรพรรดิลุดวิกท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ท่ีหุบ
เขากราสแวง (Graswang valley) ตามท่ีพระองคไ์ดใ้หค้  าปฏิญาณไวห้ลงัจากกลบัมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุด
ยทุธศาสตร์ส าคญัทางการคา้ขายระหวา่งประเทศอิตาลีและเมืองเอากส์บูร์ก ประเทศเยอรมนี ตามต านานกล่าว
วา่มา้ของจกัรพรรดิลุดวิกผงกหวัสามคร้ังตรงท่ีท่ีต่อมาเป็นท่ีสร้างอารามเดิม ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งรูปป้ันพระ
แม่มารีย ์ท่ีเรียกกนัวา่ “Frau Stifterin” หรือ “Ettal Madonna” (เอททลัมาดอนนา) เป็นศิลปะตระกูลปีซาโน 
(Pisano) ซ่ึงเป็นของขวญัท่ีจกัรพรรดิลุดวิกทรงมอบใหแ้ก่อาราม รูปป้ันน้ีกลายมาเป็นเรลิกท่ีผูแ้สวงบุญนิยม
กนัมาสักการะ อารามน้ีอุทิศใหแ้ก่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ์  
หมายเหต ุ:  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพธิีส าคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเท่ียวเข้าชม ให้ชมได้แค่
เพยีงภายนอกเท่านั้น 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นหน่ึงใน 
เมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนกนับา้นเรือนตกแต่ง
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ดว้ยสไตลบ์าวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบา้นเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศเยอรมนันีและเป็นเมืองส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการเดินป่า เล่นสกี หรือท ากิจกรรม
กลางแจง้ตา่ง น าท่านเดินเล่นเก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคของเมือง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาที) 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ ( Dolomites ) เขตทิโรลของ

ประเทศอิตาลี สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนไทยรู้จกันอ้ยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมทเ์ป็นท่ีเล่ืองล่ือซ่ึงเป็น
อุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ท่ีองคก์รยูเนสโกรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  (Unesco) 
โดโลไมทเ์ป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ ท่ีพาดผา่นตอนเหนือของของประเทศอิตาลี หรืออิตาเล่ียนแอลป์ 
เทือกเขาโดโลไมทมี์ยอดเขาท่ีมีลกัษณะประหลาดเป็นกรวยสูงตระหง่าน ยอดแหลมชนัราวซ่ีฟันเล่ือยหรือฟัน
ปลาไม่เหมือนยอดเขาอ่ืนใด ภูมิประเทศน่ามหศัจรรยแ์ห่งน้ีเม่ือกวา่ 500 ลา้นปี เคยเป็นแนวปะการังใตท้อ้ง

ทะเลมาก่อน น าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei)  ( ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.45 ชม.) 
เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยานโดโลไมท ์เป็นเมืองรีสอร์ทเลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขา 
Dolomites Val Gardena โดยมีเทือกเขาต่างๆอยูร่ายลอ้ม เช่น Seceda, Resciesa, Alpe di Siusi, Monte Piz และ 
Col de Mesdí ฯลฯ ท่ีน่ีจดัไดว้า่เป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเท่ียวโดโลไมทใ์นดา้นตะวนัตก จึงมีนกัท่องเท่ียว
มาเยีย่มเยอืนตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวกิจกรรมหลกัก็หนีไม่พน้การเล่นสกี ในฤดูร้อนก็เป็นการเดินป่า ปีนเขา ขี่
จกัรยานฯลฯ(ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลา 2 ชม. )  
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จากนั้นน าท่านเดินยา่นใจกลางเมืองท่ีมีร้านคา้ ร้านอาหาร และโรงเเรมต่างๆตั้งอยู ่อาคารเเต่ละหลงัต่างมี
เอกลกัษณ์และตกเเต่งไดอ้ยา่งน่ารัก สวยงาม เป็นบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินเล่นและจบัจ่ายใชส้อยกนั
อยา่งคึกคกั บางคนยกยอ่งให้เป็นถนนคนเดินสายช็อบป้ิงท่ีสวยงามท่ีสุดของโดโลไมทเ์ลยทีเดียว ใหท้่านชม
โบสถ ์Saint Ulrich ตั้งอยูทิ่ศเหนือของเมือง สถาปัตยกรรมสไตลเ์รอเนสซองซ์และประติมากรรมบาโรกซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
ท่ีพกั  GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดบัเทียบเท่า 4 ดาว (พกั 3 คืน)  
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หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (3) ทะเลสาบ Carezza  - เมืองโบซาโน่ -วาลด์ เด ฟุเน่ - โบสถ์ Santa Maddalena  -  โบสถ์ 
San Giovanni-  ออร์ติเซ่ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบ Carezza Lake หรืออีกช่ือคือ “Lec de ergobando” แปลไดว้า่ ทะเลสาบสายรุ้ง 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงในอุทยานโดโลไมต ์น ้าในทะเลสาบมีหลายเฉดสีตั้งแต่ เขียว,เทอร์
ควอยซ์,ฟ้าและน ้าเงิน ท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีถูกเรียกวา่ทะเลสาบสายรุ้ง มีฉากหลงัเป็นเทือกเขา Latmar  ดว้ย
วิวทะเลสาบสีเขียวทองท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยเขาสูงปลายแหลม สะทอ้นสีสันหลากหลายของธรรมชาติ เป็น
อีกจุดแวะถ่ายรูปท่ีพลาดไม่ได*้* 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน (Bolzano)  เมืองใหญ่สุดเป็นประตูสู่เขตโดโลโมต ์น าท่านเดินเล่นชม
จตัุรัสกลางของ Bolzano คือ Piazza Walther (Waltherplatz) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งท่ีมีการจดัตลาดและเทศกาล
ต่างๆ และยงัเป็นท่ีตั้งโบสถส์ าคญัของเมืองดว้ย อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเลก็ๆทางภาคตะวนัตกของอุทยานโดโล
ไมต ์ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเลก็ๆ 6 หมู่บา้น โดยมีช่ือเสียงจากการมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีในเขต South Tyrol 

อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเก็บภาพความประทบัใจอีกนึงสถานท่ี  ณ โบสถ์  
Santa Maddalena  โบสถท่ี์ถือเป็นสถานท่ีไฮไลตท์ท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในอุทยานโดโลไมต ์มีวิวทิวทัศน์
ท่ีสวยงามมีฉาหหลงัเป็นเทือกเขา Odles (การเดินขึ้นไปเก็บภาพความประทบัใจน้ี ท่านจะตอ้งเดินขึ้นเนิน
ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อไปเก็บภาพ)  
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อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบั 

 
น าท่านถ่ายรุปกบัโบสถ ์St.Johannโบสถเ์ลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยตน้สนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโล
ไมต ์ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในโดโลไมตท่ี์ถูกถ่ายภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ เลยท่ีเดียว  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั  GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ (4)       ออร์ติเซ่ - ขึน้กระเช้า SECEDA -  ขึน้กระเช้า Alpe Di Siusi  - ออร์ติเซ่ 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิล้คาร์ Ortisei – Funes – Seceda น าท่านนัง่กระเชา้ 2 ต่อ เพื่อขึ้นชม ยอด

เขา Seceda ความสูงประมาณ 2,500 เมตร โดยความพิเศษของยอดเขาคือ มีลกัษณะ ลกัษณะคลา้ยเปลวเพลิง
ท่ีเป็นหิน จนนกัท่องเท่ียวต่างใหเ้รียนขานกนัวา่ Flame frozen in stone 
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หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดให้นั่งกระเช้าเพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน หรือหากยังไม่เปิด   
** เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม Seceda  ตั้งแต่วันท่ี 28 พ.ค.  – 2 พ.ย. 2565  **  
*** หมายเหตุ : หากกระเช้ายังไม่เปิดหรือไม่สามารถขึน้ชมได้ทางบริษัทจะน าท่านเปลีย่นไปชมหมู่บ้าน
Kastelruth/Castelrotto ซ่ึงถือเป็น1ใน5หมู่บ้านในเขตโดโลไมต์ท่ีสวยงาม *** 

 
ใหท้่านอิสระไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจจากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ ขึ้นสู่บนเนินเขาท่ีเราเรียกวา่ “ALPE DI SIUSI” น าท่านชมวิวทิวทศน์บนทุ่งหญา้ 
ราบเลียบบนภูเขา Seiser Alm ท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่กวา้งใหญ่ท่ีสุดในยโุรป และยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

Unesco อีกดว้ย น าท่านขึ้นกระเชา้ Ortisei / St.Ulrich - Seiser Alm  / Alpe di Suisi น าท่านขึ้นไปท่ีระดบั
ความสูง 1,684 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  

 
ท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามอนัประหลาดมหศัจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชม
ทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ท่ีมีรูปทรง
ประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็นจุดเด่น อิสระใหท้่านเดินเล่นหรือนัง่จ๊ิบกาแฟตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การงดให้นั่งกระเช้าเพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน   
**กระเชา้ขึ้นชม Alpe Di Siusi เปิดตั้งแต่วันท่ี  14 พฤษภาคม -  2 พฤศจิกายน 2565 **  

 



UNSEEN DOLOMITES – TIROL  10 DAY (TG) เจาะลึกเส้นทางพิเศษ อุทยานโดโลไมต ์-  ทิโรล 10 วนั                      12 | P a g e  
 

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั  GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ห้า (5) บริกเซ่น - ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิซุลน่ิา -  คอร์ติน่า  ดอมปาสโซ่ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าเดินทางเมืองสู่เมืองบริกเซ่น (Brixen) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที)  เมือง
เก่าแก่ในแควน้ South Tyrol ใหท้่านเดินเล่นชมเมืองโดยเมืองบริกเซ่นมีโบสถป์ระจ าเมืองคือ Cathedral of 
Brixen ท่ีถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกในศตวรรษท่ี10 และมีการรีโนเวตใหมใ่นศตวรรษท่ี18 เป็นโบสถส์ไตลบ์าโรก 
ท่ีสวยงาม น าท่านชมโบสถ ์จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  (ระยะทาง 60  
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) ทะเลสาบท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่ไข่มุกแห่งโดโลไมต ์ตั้งอยูใ่นหุบเขาโดโลไมต ์และ
ยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน มรดกโลก (Unseco) อีกดว้ย ดว้ยความโดดเด่นของสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสมาก 
บวกกบัธรรมชาติรอบๆ ทั้งทิวตน้สนและทิวภเูขาของเทือกเขาโดโลไมต ์ ท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีงดงามยิง่นกั  
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ใหท้่านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ Lake Antorno ทะเลสาบเลก็ๆ ท่ีอยูห่่างจากทะเลสาบมิซูริน่า เพียง 2 
กิโลเมตรท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขา Tre Cime เป็นจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนั ใหท้่านเก็บภาพ
ประทบัใจตามอธัยาศยั (ระยะทาง 40  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งทะเลสาบ มิซูลน่ิา (MISURINA LAKE) ทะเลสาบท่ีหลบซ่อนตวัในหุบเขา 
ท่ีถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งในโดโลไมท ์ น าท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความ
ประทบัใจจากนั้น (ระยะทาง 5 กม.ใชเ้วลา 10 นาที ) 

 
ท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  (ระยะทาง 20 กม.ใชเ้วลา 30 
นาที )เมืองสกีรีสอร์ทท่ีอยูใ่นอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์(DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรี
สอร์ท BEST OF THE ALPS เพยีงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุด
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ในโลก เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์ เจมส์ บอนด ์007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองน้ีอยูสู่งจากน ้าทะเล 1,219 เมตร ไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท ์เป็นสถานท่ีตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูงและบรรดาหนุ่ม
สาว ท่ีไม่ไดม้าเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหนา้ร้อนมกันิยมท่องเท่ียวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทศัน์ท่ีมี
ช่ือเสียง อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ท่ีพกั         HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พกั 2คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรม มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่หก (6) คอร์ติน่า  ดอมปาสโซ่ –  HIKING ยอดเขา  Tre Cime di Lavaredo -   
                      ยอดเขา Ra Gusela  - คอร์ติน่า  ดอมปาสโซ่ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

วนัน้ีเราจะน าท่านเดิน Hiking  ระยะทางไป - กลบัประมาณ  5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเพื่อน าท่านเดินไปชม

ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ( The Three Peaks of Lavaredo) คือสามยอดเขาท่ีเป็น Iconic ของ
อุทยานโดโลไมต ์ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานเเห่งชาติ Tre Cime Naturel Park โดยภูเขา 3 ลูกน้ีมีช่ือวา่ Cima Piccola 
ความสูง 2,857 เมตร, ลูกกลางช่ือ Cima Grande สูง 2,999 เมตร ส่วนลูกขวามือซ่ึงอยูทิ่ศตะวนัตกคือ Cima 
Ovest สูง 2,973 เมตร  โดยการเดินของเราจะใชเ้ส้นทางจากจุดเร่ิมตน้คือ Rifugio Auronzo  ซ่ึงเป็นโรงแรม มี
หอ้งน ้า ร้านอาหาร กาแฟ ให้ท่านสามารถใชบ้ริการได ้ จากนั้นน าท่านเดินต่อไปยงั Cappella degli Alpini - 
ซ่ึงเป็นโบสถเ์ลก็ๆ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงการต่อสู้ของทหารภูเขาสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในปี ค.ศ.1928 
และจากนั้นเดินไปส้ินสุด ณ Rifugio Lavaredo ซ่ึงเป็นร้านอาหาร กาแฟ ห้องน ้า  สามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้ 
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จากนั้นใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจของ ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาน า
ท่านเดินกลบัทางเส้นทางเดิม 
*** หมายเหตุ : ท่านท่ีจะเดิน Hiking  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภพร่างกายแขง็แรง สามารถเดินไดส้ะดวกเท่านั้น ท่าน
ท่ีไม่ประสงคจ์ะไปเดิน hiking หรือไม่สะดวกท่ีจะไปเดิน ใหท้่านพกัผอ่นอยูโ่รงแรมท่ีพกัเมืองคอร์ติน่า   
โดยเมืองคอร์ติน่ามีสินคา้หลากหลายทั้งแบรนดช่ื์อดงัและสินคา้พื้นเมือง ใหท้่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั * 
จากนั้นได้เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองคอร์ติน่า  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เส้นทาง Passo di Giau เพื่อน าท่านถ่ายรูปกบั Ra Gusela  ภูเขารูปทรงพรีะมิด 
เหนือทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ระยะทาง 40 กม.ใชเ้วลา 45 นาที )  
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  จากนั้นน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดินชมเมืองคอร์ติน่า 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ท่ีพกั         HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่เจ็ด (7) คอร์ติน่า  ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบDurrensee - อนิน์สบรูค - 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอินนส์บรูคประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางน าท่านแวะถ่ายรูปกบั

ทะเลสาบ Durrensee หน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยงามในอุทยานโดโลไมต ์(ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที.) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ 
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 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 145  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  
 2.15 ชม.) หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอิน “Inn River” และ

โอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก 
เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผ่อนในเมือง แห่งน้ี  ระหวา่งทาง
ท่านจะไดพ้บกบัวิวสองขา้งทางท่ีสวยงาม ตามถนนเส้นทางอลัไพน์ ผา่นทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้น 
ทุ่งหญา้  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลงัคาทองค า (Goldenness Dachl) ท่ีสร้างขึ้นดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน 
และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus)ตึก
สมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ขึ้น 
โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อะคนัตุกะจากตา่งแดน มาแลว้อยา่งมากมาย  

 
 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั พระราชวงั ฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวงัท่ีราช ส านกัใชแ้ปร
พระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบนัทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศออสเตรีย 
น าท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พกั   GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
  หมายเหตุ : โรงแรมเมืองการ์มิช มีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง 

วนัที่แปด (8)   อนิน์สบรูค – มิดเท่นวาด์ -  มิวนิค   
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
30 นาที) พรมแดนระหวา่งเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ช่ือ
ว่าเป็น1 ใน 10 หมู่บ้านติดอนัดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานท่ี UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย น าท่าน
ชมเมืองสูดอากาศอนับริสุทธ์ิ เดินเล่นนัง่จิบกาแฟ ชมวิวทิวทศัน์หรือเลือกสินคา้ท่ีระลึก 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนั(ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.15 
ชม.) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือ
ทนัสมยั  น าท่านผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ มากมาย  อยา่งโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสาย
ส าคญั อยา่งถนนแมก็ซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลทัซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ใน
อดีตพื้นท่ีน้ีเคยเป็นตลาดเรียกวา่ “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของ New Town Hall ไดรั้บการ
ออกแบบและตกแต่งในสไตลโ์กธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเก่าท่ีมีซุม้ประตูและหอคอย 
ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง น ้าพุปลา และหอคอย Glockenspiel  
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชวร์ะบ าตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.  
จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจตัุรัสมาเรียน ตามอธัยาศยั 
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ขาหมูเยอรมัน + เบยีร์  
ท่ีพกั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เก้า (9) มิวนิค -  สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  
  อิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

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

วนัที่สิบ (10)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว
TWIN SOLE 

USE 
จ่ายเพิ่ม 

16  – 25 ก.ย. 2565  139,900 139,900 134,900 129,900 35,000 

7  - 16  ต.ค. 2565 139,900 139,900 134,900 129,900 35,000 

20  - 29 ต.ค. 2565 139,900 139,900 134,900 129,900 35,000 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการให้บริการ ยกเลกิการบริการ และหมายเหตุท้ังหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร์ 
และช าระเงินมัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 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  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล 1,500,000บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทาง รายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท 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 บาทภายใน 3วนันบัวนัจากวนัจอง หากท่านไม่ช าระมาตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิกการจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการช าระ
เงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน 
โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 
5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวีซ่าของ
ท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เช่นสงกรานต์ / ปีใหม่  เป็น 60 วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คนืมดัจ า100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามดัจ าโรงแรม เป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั คืนมดัจ า 50% (20,000 และหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน / ค่ามัดจ าโรงแรม เป็น
ต้น) 

- 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
คา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 

แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 
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2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว,    

โรคระบาดและเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น

ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ

ทุกกรณี  

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 / ที่นั่งบนเคร่ืองบนิ / 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) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผู ้

รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้

ก  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป 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  

9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 

10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   

2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่านั้นท่ีมีห้อง 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 (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) 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 าสัมภาระ

ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

การย่ืนวซ่ีา / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมา
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วา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทาง

สถานฑูตมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็น

ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี

ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวซ่ีาอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  

**************************************** 
 

 

 

 


