มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้ น – ทะเลสาบกษัตริย์
อาร์ มเซา – ซอลส์ เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์ เบิร์ก - เซนต์ กลิ เกน – เซนต์ วลู ์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา
เซลล์ อัม ซี – วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World – อินซ์ บรูกซ์ - บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์
สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่ น – นา้ ตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น - ซูริค
ออกเดินทางวันที่

09-18 ส.ค.//17-26 ก.ย.//11-20 ต.ค.//18-21 ต.ค.//01-10 พ.ย.//04-13 ธ.ค.//05-14 ธ.ค.
24 ธ.ค.-02 ม.ค.//30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

*****PREMIUM PROGRAM*****
นาท่ านสั มผัสความเป็ นธรรมชาติทบี่ ริสุทธิ์ในแถบ “เทือกเขาแอลป์ ” อันแสนงดงาม
เที่ยวหมู่บ้านเล็กๆ ที่ยงั คงบรรยากาศดั้งเดิมที่เรียกได้ ว่า UNSEEN SMALL VILLAGE MUST SEE

เทีย่ วเส้ นทางทีค่ ดั สรรมาเป็ นอย่ างดีทสี่ ั กครั้งหนึ่งในชีวติ ต้ องไปให้ ได้
นำท่ำนนั้งรถไฟสู่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา”
นาท่ านเข้ าชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อให้เป็ นพระรำชวังที่งดงำมที่สุดในโลก
นาท่ านเที่ยวชมเมือง “ซอลส์ เบิร์ก”เป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์ อมำเดอุส โมสำร์ท

นาท่ านเที่ยวชมเมือง “ฮัลล์ ชตัทท์ ” เมืองริ มทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก
นาท่ านเที่ยวชมหมู่บ้าน “สตูส” หมู่บำ้ นปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยูบ่ นเทือกเขำแอลป์
นาท่ านชม “ทะเลสาบเบลาซี” เป็ นที่เพำะพันธ์ปลำเทรำท์ แบบออร์แกนิ ก
นาท่ านล่องเรื อชม “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเทือกเขำแอลป์
นาท่ านชมเมือง “เซนต์วูล์ฟกัง” เมืองรี สอร์ท ในหุบเขำริ มทะเลสำบวูลฟ์ กัง โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่ง
นาท่ านชมเมือง “โกเซา” ชมธรรมชำติอนั บริ สุทธิ์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้ บนแนวเทือกเขำแอลป์
นาท่ านเข้ าชมสานักสงฆ์ แห่ งเมือง “เอททัล” ได้รับกำรขึ้นทะเบียน UNESCO
นำท่ำนชมโรงงำนผลิตคริ สตรัลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกหรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด์ ”
นาท่ านขึน้ กระเช้ าสู่ “ยอดเขาพฟานเดอร์ ” เป็ นจุดชมวิวทะเลสำบคอนสแตนซ์ที่สวยที่สุดของเมือง
นาท่ านชมงดงามของ “นา้ ตกสโทบบาค” เป็ นหนึ่งในน้ ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป
นาท่ านชมเมือง “ลูเซิร์น” เมืองที่ได้ชื่อว่ำมีนกั ท่องเที่ยวบันทึกภำพไว้มำกที่สุดในสวิสฯ
นาท่ านชมความสวยงามของ “นา้ ตกไรน์ ” ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองรสชาติอาหารพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียงของแต่ ละประเทศ
อาหารจีนเมนูดลี กั ซ์ 7 อย่ าง พร้ อมผลไม้
อาหารไทย 6 อย่ าง พร้ อมของหวาน
โรงแรมทีพ่ กั แบบ 4 ดาว ขึน้ ไปจนถึง 5 ดาว เพื่อความสบายในการพักผ่อนอย่ างมีระดับสาหรับท่ าน
วันที่1
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

วันที่2

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้ น

00.50 น.
06.45 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่ 3

ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 924
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นำท่ ำ นออกเดิ นทางมุ่ งหน้ า สู่ “เมื อ ง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมื องเล็ก ๆ ตัวเมื องยังงดงำมด้ว ย
ภำพเขี ย นสี บ นผนัง บ้ำ นเรื อ นที่ เ กี่ ย วกับ คริ สต์
ศำสนำทัว่ ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆที่จำหน่ำยสิ นค้ำ
ของที่ระลึกสำหรับศำสนิ ก เก็บภำพประทับใจกับ
บรรยำกำศที่คลำสสิ ก จากนั้นนาท่ านออกเดินทาง
สู่ เมือง เอททัล Ettal นาท่ านเข้ าชมสานักสงฆ์ แห่ ง
เมือง เอททัล Kloster Ettal ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
UNESCO สำนักสงฆ์แห่ งนี้ ก่ อตั้งเมื่ อ ค.ศ. 1330
ตรงกับ วัน สมโภชประจ ำปี ของนัก บุ ญ วิ ท ำลลิ
สแห่งมิลำน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้ำหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางผ่ านเมืองในหุบเขาอันงดงามเข้ าสู่ เมือง เบดโทรซ์ Bad Tölz คำว่ำ Bad ในภำษำเยอรมันนั้น
ไม่ได้แปลว่ำ เน่ำ เสี ย เลว ร้ำย เหมือนภำษำอังกฤษ
แต่กลับแปลว่ำ Bath คือ ที่อำบน้ ำ มีหลำยเมืองที่มี
ค ำว่ำ Bad นำหน้ำ ซึ่ ง หมำยควำมว่ำ เมื องนั้นเป็ น
เมื อ งสปำหรื อเมื อ งที่ มี ส ถำนที่ บ ำบัด และฟื้ นฟู
ร่ ำงกำยโดยกำรใช้น้ ำแร่ นาท่ านออกเดินทางสู่ เกาะ
แฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) จากนั้นนาท่านเข้ า
ชมภายในพระราชวั ง แฮเรนคิ ม เซ่ ถู ก สร้ ำ งขึ้ น
เพื่อให้เป็ นพระรำชวังที่งดงำมที่สุดในโลก โดยมี
ต้นแบบมำจำกพระรำชวังแวร์ ซำยน์ในประเทศฝรั่ งเศส กษัตริ ยล์ ุ ควิคที่ 2 แห่ งบำวำเรี ย ทุ่มเทเงิ นทองเพื่อให้
พระรำชวังแห่ งนี้ งำมสง่ำสมพระเกี ยรติ ตัวพระรำชวังโอบล้อมด้วยควำมร่ มรื่ นของป่ ำไม้นำนำพันธ์ และเชื่ อม
ด้วยคลองขนำดใหญ่ ขนำบข้ำงด้วยสนำมหญ้ำ สวนสวยและน้ ำพุแบบฝรั่งเศส ทำให้ดูงำมสง่ำยิ่งขึ้น นำท่ำนออก
เดินทำงสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น Berchtesgaden
บริการอาหารมื้อค่าภัตตาคาร / หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรื อระดับใกล้เคียง
เบิร์ชเทสกาเด้ น – ทะเลสาบกษัตริย์ – อาร์ มเซา – ซอลส์ เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์ เบิร์ก

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่4

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นชมเมื อ ง เบิ ร์ ช เทสกาเด้ น Berchtesgaden อดี ต ที่ ต้ งั ของส ำนัก งำนใหญ่ ข องนำซี น าท่ า นล่ อ งเรื อชม
“ทะเลสาบกษัตริย์” Konigsee ทะเลสำบที่สวยงำม
ที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ งของประเทศเยอรมนี ใ นเขต
เทื อกเขำแอลป์ ที่ ก ำเนิ ดจำกกำรละลำยของกลำ
เซี ย ร์ บ นยอดเขำตั้ ง แต่ ยุ ค น้ ำแข็ ง จนเกิ ด เป็ น
ทะเลสำบที่สวยงำม นาท่านเทีย่ วชมเมืองอาร์ มเซา
(Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขำแอลป์ บำวำ
เรี ย เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ ที่ โ อบล้อ มด้ว ยขุ น เขำและ
สำยน้ ำ ให้ท่ำนอิสระเดินชมควำมงดงำมของเมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ “เมืองซอลส์ เบิร์ก” เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้ เต็มไป
ด้วยศิลปะแบบบำโรคจนได้ชื่อว่ำเป็ นนครหลวง
แห่ งศิลปะบำโรค เป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของ
โลก โวล์ ฟ กัง ก์ อ มำเดอุ ส โมสำร์ ท (Wolfgang
AmadeusMozart) แ ล ะ เ ป็ น ส ถ ำ น ที่ ถ่ ำ ย ท ำ
ภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และ
ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การ
ยูเนสโก้ เมื่ อปี ค.ศ. 1997 เดินข้ ามสะพานแม่ น้า
ซอลท์ อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่ าเพื่อถ่ ายรู ปเป็ น
ที่ระลึก กับ บ้ า นของโมสาร์ ท นำท่ ำ นชมสถำนที่
ถ่ ำยทำที่ สำคัญๆที่ ท่ำนต้องตื่ นตำตื่ นใจกับควำม
งดงำมของสถำนที่ต่ำงๆเหล่ำนั้น จากนั้นนาท่ าน
เข้ าชมปราสาทโฮเฮนซาลส์ เบิร์ก (Hohensalzburg
Castle) ปรำสำทเก่ ำ แก่ ที่ ส ร้ ำ งขึ้ นตั้ งแต่ ช่ ว ง
ศตวรรษที่ 10 ตั้ง อยู่บ นภู เ ขำกลำงเมื อ งที่ ร ะดับ
ควำมสู ง 506 เมตร สำมำรถมองเห็นปรำสำทหลัง
นี้ได้จำกทัว่ ทั้งเมือง แต่นอกจำกควำมสวยงำมตำม
แบบฉบับปรำสำทยุคกลำงแล้ว ปรำสำทนี้ยงั มีดีกรี เป็ นถึงปรำสำทยุคกลำงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย นำท่ำนเข้ำ
สู่ ยำ่ นใจกลำงเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนำนกับกำรจับจ่ำยใช้สอยในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกชื่อดังมำกมำย ตลอดจน
เทปเพลงและแผ่นซี ดีของเพลงชื่อดังจำกออสเตรี ยมำกมำย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

AUSTRIA TREND MITTE หรื อระดับใกล้เคียง
ซอลส์ เบิร์ก – เซนต์ กลิ เกน – เซนต์ วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ ”เซนต์ กิลเกน” St. Gilgen เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ น Wolfgangsee อันงดงำมและล้อมรอบด้วย
เทือกเขำ Salzkammergut ซึ่ งมีควำมงำมตำมธรรมชำติมำกเป็ นเมืองยุ คกลำงที่เต็มไปด้วยอำคำรเก่ ำโบรำณที่มี
สี สันรำบเรี ยบ และเริ่ มมีกำรเปลี่ ยนแปลงมี สีสัน
มำกขึ้ นในปลำยศตวรรษที่ 19 เนื่ อ งจำกชำว
เวีย นนำร่ ำ รวยมำกขึ้ น จึ ง เริ่ ม สร้ ำ งบ้ำ นฤดู ร้ อ น
ของพวกเขำที่ เมื องนี้ เมื อง St. Gilgen ยัง มี ส่ วน
เกี่ ยวข้องกับ Mozart เนื่ องจำกมำรดำของเขำเกิ ด
ใน St. Gilgen และสมำชิ กคนอื่น ๆ ในครอบครัว
ของเขำก็ พ ำนั ก อำศั ย และ ท ำงำนที่ เ มื องนี้
เช่นเดียวกัน นาท่านออกเดินทางสู่ ”เซนต์ วูล์ฟกัง”
ST. WOLFGANG เมืองรี สอร์ ทเล็กๆ ในหุ บเขำ
ริ มทะเลสำบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์ กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงำมโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่ งของออสเตรี ย ตั้งอยู่
ริ ม ทะเลสำบวู ล์ ฟ กัง ที่ ล้อ มรอบด้ว ยภู เ ขำสู ง ทะเลสำบสวยใส และทุ่ ง หญ้ำ เขี ย วขจี เ ป็ นที่ ป ระทับ ใจของ
นักท่องเที่ยว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ "ฮัลล์ ชตัทท์ " เมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ ำงฝั่งตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสำบ
ฮัลล์ชตัทท์ ” หรื อ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี เป็ นหนึ่งใน
เมื องท่ องเที่ ย วที่ ได้รับ ควำมนิ ยมมำกเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของประเทศออสเตรี ย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์
นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐ
ของประเทศออสเตรี ย ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บ
ทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี ชมเมือง ฮัลล์ชตัทท์
ชมสถำปั ต ยกรรมที่ มี เ สน่ ห์ เ ฉพำะตัว ด้ ว ยกำร
ประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ ยวประสบกำรณ์ จำก
จำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวติ ชีวำ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่5

Heritage Hotel / See Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

ฮัลล์ชตัทท์ – โกเซา - เซลล์ อัม ซี – วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World
อินซ์ บรูกซ์

เทีย่ ง
บ่ าย

น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ “โกเซา” Gosau ชม
ธรรมชำติ อ ัน บริ สุ ท ธิ์ ของเมื อ งเล็ ก ๆแห่ ง นี้ บน
แนวเทือกเขำแอลป์ ที่ระดับควำมสู ง 767 เมตรจำก
ระดั บ น้ ำทะเล ทำงตอนกลำงของประเทศ
ออสเตรี ย เมืองนี้มีผคู ้ นตั้งรกรำกมำตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 13 กำเซำลำยล้อมไปด้วยธรรมชำติและป่ ำไม้
อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่ำนได้สัมผัสป่ ำไม้และ
ล ำธำรอัน แสนอุ ด มสมบู ร ณ์ เดิ ม ที ป ระชำกรที่
เมืองนี้ประกอบอำชีพทำเหมืองเกลือมำตั้งแต่อดี ต
แต่ปัจจุบนั กำรท่องเที่ยวเริ่ มเข้ำมำเป็ นรำยได้หลัก
ของที่ น้ ี น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง เซลล์ แอม ซี
(Zell am See) อีกหนึ่ งเมืองสกี รีสอร์ ทขนำดย่อม
มี ป ระชำกรอำศั ย อยู่ ไม่ ถึ ง 10,000 คน ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทำงมำเยือนอย่ำงไม่ขำดสำย
ตลอดทั้งปี เนื่ องจำกตั้งอยู่ริมทะเลสำบเซลและ
ล้อมรอบด้วยหุ บเขำทำให้สภำพอำกำศเย็นสบำย
และมีควำมร่ มรื่ นตลอดทุกฤดู กำล อิสระให้ท่ำน
เดินเก็บภำพประทับใจในเมืองน่ำรักแห่งนี้ได้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งวั ท เทนส์ Wattens
เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง บ ริ ษั ท ค ริ ส ตั ล ส ว ำ รอฟส กี้
( Swarovski Crystal Glass Company)
โรงงำนผลิตคริ สตรัลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกหรื อ
ที่ รู้ จ ั ก กั น ในชื่ อ สวารอฟสกี้ คริ ส ตั ล เวิ ล ด์
( Swarovski Crystal World) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไ ด้
กลำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว
โดยเฉพำะที่ สวำรอฟสกี้ ค ริ ส ตัล เวิล ด์น้ ันถื อว่ำ
เป็ นแม่เหล็กสำคัญในกำรดึ งดู ดนักท่องเที่ยวให้
มำเยือนเมื องวัทเทนส์ ได้เป็ นอย่ำงดี นาท่ านชม
“เมืองอินซ์ บรู กซ์ ” เมืองท่ องเที่ยวในแคว้ นทิโรล
แห่ ง ลุ่ ม แม่ น้ ำ อิ น น์ ที่ มี อ ำยุ ก ว่ำ 800 ปี อดี ต เคย
เป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำบนถนนสำยโรมัน Via
Cuaudla Augusta ตั้ง อยู่ใ จกลำงเทื อกเขำแอลป์
ซึ่ งเป็ น แหล่งสกี เป็ นที่รู้จกั กัน ดี ของชำวยุโรป
จนได้รับ ควำมไว้วำงใจให้เ ป็ นเจ้ำ ภำพจัด กำร

ค่า

แข่งขันกีฬำโอลิมปิ คฤดูหนำวถึง 2 ครั้ง นาท่ านสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่ า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์ สบรู ก เชื่อม
ระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกับย่ำนช้อปปิ้ งสมัยใหม่ ตรงกลำงถนนเป็ นที่ต้ งั ของ “เสาอันนาซอยแล” (เสำนักบุญแอนน์)
ซึ่ งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงกำรถอนกองกำลัง ทหำรบำวำเรี ย ออกไปจำกเมือง เข้ำสู่ “ย่ านเมืองเก่ า” ที่ยงั คงสภำพและ
บรรยำกำศของยุคกลำงได้เป็ นอย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรื อนที่มีอำร์ คเดคชั้นล่ำงและมีมุขยื่นออกมำที่ช้ นั บน แสดงให้
เห็นถึง สถำปั ตยกรรมแบบโกธิ คตอนปลำย และเรอเนสซองส์ นำท่ำนชมสัญลักษณ์ของเมือง “ หลังคาทองคา ”
Golden Roof ที่สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคำมุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่ำง
ไสว และโรงแรมเก่ำแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ ซึ่ งเคยใช้ในกำรต้อนรับเจ้ำนำยในรำชวงศ์
และบุคคลชั้นสู งจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

RAMADA INNSBRUCK TOVOLI หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่6

อินซ์ บรูกซ์ – บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์ – สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ ลาเค่น

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ า นออกเดิ นทางข้ า มพรมแดนสู่ “ ประเทศ
ออสเตรี ย ” Austria ผ่ำนแนวเทื อกเขำแอลป์ ซึ่ ง
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ ำสน,ต้นเบิร์ชสี เขียงขจี ที่
ปกคลุ มด้วยหิ มะสี ขำวช่ วยสร้ ำงควำมงำมให้กบั
เส้นทำง เดินทำงถึงเมือง “บรี เกนซ์” Bregenz นา
ท่ านเข้ าสู่ สถานีกระเช้ า ขึ้นสู่ ยอดเขาพฟานเดอร์
(Pfänder) สู ง 1,100 เมตร เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบ
คอนสแตนซ์ ที่สวยที่สุดของเมือง มีเวลำให้ท่ำน
ได้ เ ก็ บ ภำพควำมงดงำมของทะเลสำบและ
เทือกเขำแอล์ป สุ ดแสนประทับใจ (โดยเฉพำะฤดูหนำวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขำ) ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงลง
สู่ ตวั เมืองบรี เกนซ์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ชไว้ ซ์ Schwyz เพื่ อนา
ท่ า นสู่ สถานี ร ถไฟ Stoosbahn สถำนี ที่ ใ ช้เ วลำ
ส ร้ ำ ง ย ำ ว น ำ น ถึ ง 14 ปี เ พื่ อ น ำ ท่ ำ น เ ปิ ด
ประสบกำรณ์ นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ที่ชัน
ที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์และยุโรป เพิ่งสร้ำงเสร็ จ
เมื่อปี 2017 แทนที่รถรำงอันเก่ำที่เปิ ดใช้มำตั้งแต่
ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ำย
ถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตำและทันสมัยมำก นำท่ำนสู่
หมู่ บ้ าน สตู ส Stoos UNSEEN หมู่ บ ้ ำ นเล็ ก ๆ
ปลอดมลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยูบ่ นเทือกเขำ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

แอลป์ ที่ระดับควำมสู ง 1,300 เมตร มี โบสถ์ประจำหมู่บำ้ นที่ ถือเป็ นจุ ดแลนด์มำร์ คซึ่ งสำมำรถถ่ำยรู ปได้อย่ำง
สวยงำม สมควรแก่เวลำนำท่ำนลงจำกหมู่บำ้ น จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมือง อินเทอร์ ลาเค่ น
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร/ จำกนั้นนำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ :

ROYAL ST GEORGES หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่7

อินเทอร์ ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่ น – นา้ ตกสโทบบาค – อินเทอร์ ลาเค่ ฯ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางขึ้นมุ่ งหน้ าสู่ “หมู่ บ้านกริ นเดลวาลด์ ” ระหว่ำงกำรเดิ นทำงท่ำ นจะได้ชมวิวทิ วทัศ น์ แบบ
สวิตเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่ วงฤดู
ใบไม้ร่วง พร้ อมนาท่านเปลีย่ นบรรยากาศโดยการ
“นั่งรถไฟชมวิว” ท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง
แห่ ง แอลป์ แล้ว เปลี่ ย นเป็ นรถไฟสำยภู เ ขำที่ “
สถานี ไ คลน์ ไชเด็ ค ” รถไฟที่จ ะนาท่ านเดิ นทาง
ลอดอุโมงค์ ทชี่ าวสวิสฯได้ ขุด เจาะไว้ ทคี่ วามสู งถึง
3,464 เมตร แล้วนำท่ำนนั้งรถไฟสู่ “ สถานีรถไฟ
ที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “
ยอดเขาจุ ง เฟรา” Jungfraujoch ซึ่ ง มี ค วามสู ง
4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ นาคณะท่ านเข้ าชมถา้
นา้ แข็ง 1,000ปี Ice Palace ทีส่ ร้ างโดยการเจาะธารนา้ แข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชมนา้ แข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ
จากนั้ นชมวิว ทิว ทัศน์ และสั ม ผัส หิมะที่ล านพลาโต Plateau และไม่ ค วรพลาดการส่ งโปสการ์ ด จากที่ท าการ
ไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant

บ่ าย

ค่า

พักที่ :
วันที่8

น ำท่ ำ นเดิ น ทำงลงจำกเขำ ท่ ำ นจะได้สั ม ผัส กับ
บรรยำกำศวิวทิวทัศน์อนั งดงำม อีกด้ำนหนึ่ งของ
Top of Europe เปลี่ ย นรถไฟที่ “ สถานี ไ คลน์ ไ ช
เด็ค” เพื่อเดินทางสู่ สถานีสุดท้ าย “สถานีเลเทอร์ บ
รุ น เน่ น ” จากนั้ น น าท่ า นนั้ ง รถไฟต่ อ สู่ สถานนี
หมู่ บ้ าน “เวงเก็ น ” Wengen ตั้ ง อยู่ ท่ ำ มกลำง
ธรรมชำติขุนเขำ เห็นทัศนี ยภำพที่เป็ นยอดเขำสู ง
เวลำท้องฟ้ ำปลอดโปร่ งสำมำรถมองเห็ นทิ วทัศน์
ของยอดเขำไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขำมอนช์ (Monch) และยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ได้อย่ำงชัดเจนท่ำมกลำง
บรรยำกำศยอดเยี่ ย มสุ ด พรรณนำ เชิ ญ ใช้เ วลำ
สบำยๆตำมอัธยำศัยในแวดล้อมภูเขำและแมกไม้
เป็ นอี กชุ มชนที่ มีอำกำศ บริ สุทธิ์ สดใสปรำศจำก
มลภำวะไม่มีรถยนต์อนั เป็ นที่มำของก๊ำซเสี ยและ
เสี ยงรบกวนต่ำงๆ จากนั้นนาท่ านนั้งรถไฟสู่ สถาน
นี้หมู่ บ้ า น “เลาเทอบรุ นเน่ น ” (Lauterbrunnen)
นำท่ำนเดินเล่น เมืองที่ลอ้ มรอบไปด้วยหุ บเขำอัน
เงี ย บสงบ สลับ กับ ทุ่ ง หญ้ำ อัล ไพน์ ควำมงดงำม
ของลำวท์ เ ทอบรุ นเน็ น วัล เล่ ย ์ (Lauterbrunnen
Valley) ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งในพื้นที่อนุ รักษ์ธรรมชำติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อีกด้วย นาท่ านชมงดงาม
ของนา้ ตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ ำตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโดยน้ ำตกมีควำม สู ง ประมำณ 300 เมตร
(1000 ฟุต) และเป็ นหนึ่ งในน้ ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภำพน้ ำตกถูกพิมพ์ ลงในแสตมป์ ของสวิตเซอร์ แลนด์มร
ช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย นาท่ านออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอ
เบอร์ ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เมื องตำกอำกำศสวยงำมพร้ อมทะเลสำบ 2 แห่ งกลำงเมื อง ตั้งอยู่ระหว่ำ ง
ทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ท่ำนจะได้เห็น
เขำจุงเฟรำอันลือชื่อ , นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิ โน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่ำงที่หลำยคนยังไม่
เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็ นฉำกภำพยนตร์ ไทย เรื่ อง วันนี้ ที่รอคอย ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำสวิสฯ
อำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกับบรรยำกำศอันโรแมนติก
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอัธยำศัยในกำรเดินเที่ยวชมบรรยำกำศยำมค่ำคืน

ROYAL ST GEORGES หรื อระดับใกล้เคียง
อินเทอร์ ลาเค่น – ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาซี (BLAUSEE) หรื อทะเลสำบสี น้ ำเงิน เป็ นทะเลสำบขนำดเล็ก ที่มีสีฟ้ำตำม
ชื่ อเรี ยก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็ น
สถำนที่เพำะพันธ์ปลำเทรำท์แบบออร์ แกนิ ก เปิ ด
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เข้ำ มำตกปลำเทรำท์ แ ละ
บริ กำรเรื อพำยให้นกั ท่องเที่ยว ทะเลสำบแห่ งนี้ มี
ควำมสวยงำมในทุ ก ฤดู โดยเฉพำะช่ วงฤดู ใ บไม้
เปลี่ ย นสี อิ ส ระให้ท่ ำ นได้เดิ นเล่ น และถ่ ำ ยภำพ
ตำมอัธ ยำศัย จากนั้ นนาท่ า นชมเมื อ งซุ ก (Zug)
เมื อ งแสนสวยริ ม ทะเลสาบซุ ก เมื องซุ ก เป็ นทั้ง
เมืองหลวงและแคว้นในเวลำเดียวกัน เป็ นแคว้นที่
ร่ ำรวยมำก เนื่องจำกบริ ษทั ข้ำมชำติมำเปิ ดอ๊อฟฟิ ต
ในแคว้นนี้ มำกที่สุด ทำให้อตั รำกำรเก็บภำษี ของ
แคว้ น นี้ ต่ ำ ที่ สุ ดในประเทศสวิ ส (อั ต รำกำร
ครอบครองรถหรู ม ำกที่ สุดในสวิส) นำท่ำนเดิ น
ชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี
นำท่ำนเดิ ยนชมบริ เวณริ มทะเลสำบที่ทำงรัฐบำล
ท้ อ งถิ่ นได้ ล งทุ นท ำจุ ดชมชี วิ ต สั ต ว์ น้ ำ ใ ต้
ทะเลสำบ ท่ ำ นจะเห็ น พัน ธุ์ ป ลำชนิ ด ต่ ำ งๆ ใน
ทะเลสำบแห่ งนี้ อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนค้ำพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำ
แคว้นอื่นๆ จากนั้นนาท่ านออกเดินทางสู่ เมื อ งลู
เซิร์น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม “เมืองลูเซิ ร์น” Lucerne เมืองที่ได้ ชื่อ
ว่ ามีนักท่ องเทีย่ วบันทึกภาพไว้ มากที่สุดในสวิสฯ
นำคณะถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์
รำลึกถึงกำรเสี ยชี วิตของทหำรสวิสฯผูถ้ วำยกำร
อำรักขำแด่พระเจ้ำหลุยส์ ที่ 16 ในสงครำมปฏิวตั ิ
ใหญ่ ฝ รั่ ง เศส น ำท่ ำ นเดิ น ชมเมื อ งเก่ ำ เดิ น ข้ำ ม
“สะพานไม้ คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น
ซึ่ งเป็ นสะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุ มตลอด ทอดตัว
ข้ำม “ แม่ น้ารุ ซซ์ ” (Reuss) ซึ่ งสร้ ำงมำกว่ำ 660
ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมื องใหม่ในฝั่ งใต้และเขตเมื อง
เก่ำในฝั่งเหนือ สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี
1993 แต่ ก็ ไ ด้ บู ร ณะใหม่ จ นมี ส ภำพใกล้ เ คี ย ง

ของเดิม นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความ
สวยงามของน้าตกไรน์ ซึ่ งเกิ ดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ ำแห่ งนี้ เกิ ดขึ้นจำกกำร
ละลำยของหิ มะจำกเทือกเขำแอลป์ เริ่ มจำกเป็ นลำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิ คเท่นสไตน์เข้ำสู่ ทะเลสำบคอนสแตนท์ที่ก้ นั
พรหมแดนระหว่ำงสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมันนี ส่ วนที่ลน้ ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อกำเนิ ดแม่น้ ำ
ไรน์สำยใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสู งชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็ น “นา้ ตกไรน์ ทสี่ วยงามทีส่ ุ ดในยุโรปกลาง”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอัธยำศัยในกำรเดินเที่ยวชมบรรยำกำศยำมค่ำคืน

ค่า

พักที่ :
วันที่9

Grand Europe Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

เช้ า
13.15 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติซูริคให้ท่ำนได้มีเวลำในกำรทำภำษีก่อนขึ้นเครื่ องเดินทำงกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่10

กรุงเทพฯ

06.10 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

ลูเซิร์น – ซูริค – เดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )

พักท่ านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่

ส.ค.-ก.ย. 2562

109,900

109,900

104,900

36,900

ต.ค. 2562

111,900

111,900

107,900

36,900

01-10 พ.ย. 2562

99,900

99,900

95,900

36,900

ปี ใหม่ 2563

119,900

119,900

115,900

39,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ตอ้ งมีกำร
ปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่านการพิจารณา
หรื อไม่ กต็ าม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป&ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์
นา้ ดื่มบริการ 2 ขวด ต่ อท่ าน ต่ อวัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หำกท่ำนลืมสัมภำระไว้ในห้องพัก
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่ งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรื อสู ญหำยได้)* บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ ำไม่พอทำให้เกิดควำมล้ำช้ำ ท่ำน
สำมำรถนำสัมภำระขึ้นห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง *

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั ฯ
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่ำธรรมเนี ยมวี
ซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิ เสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ

ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ
ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง

หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยืน่ วีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยืน่ วี
ซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก

เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์
จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน

กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยืน่ วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่ เหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น

-




ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดิ นทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ ใช้ในกำรเดิ นทำงมำสนำมบิ น ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะ
เดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลัง
ไม่เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำร
ใช้ชื่อแต่ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอ
ประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด

สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้
ทำงบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวี
ซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรคื น เงิ น โดยจะหัก ค่ำ ใช้จ่ำ ยที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง และจะคื นให้ท่ ำนหลังจำกทัวร์ อ อกเดิ นทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดิ น ทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

