เดินทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS ในครื อ STAR ALLIANCE

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่ น - ฟุสเซ่ น – ฮัลสตัดซ์
ซอลส์ เบิร์ก – ช้ อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้ น – ทะเลสาบกษัตริย์
อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคา - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ ลาเก้น – ช้ อปปิ้ ง - กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค

ป่ าดา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ – ไฟร์ บรูก - แฟรงค์เฟิ ร์ ต – ช้ อปปิ้ ง
กาหนดการเดินทาง

ออกเดินทางวันที่
08-15 เมษายน // 27เม.ย.-04พ.ค. 2561
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่าของท่ าน)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

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

วันที่2

มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เคมเทิน

00.50 น.
07.05 น.

เทีย่ ง

ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 924
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นำคณะท่ำนออกเดินทางมุ่งหน้ าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงำม
ด้ว ยภำพเขี ย นสี บ นผนั ง บ้ ำ นเรื อ นที่ เกี่ ย วกับ คริ ส ต์
ศำสนำทัว่ ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆที่จำหน่ ำยสิ นค้ำของ
ที่ ระลึ กส ำห รั บ ศำส นิ ก เก็ บ ภำพ ประทั บ ใจกั บ
บรรยำกำศที่ คลำสสิ ก จำกนั่นนำท่ ำนออกเดิ นทำงมุ่ ง
หน้ำสู่ “เมื องโฮเฮนชวานเกา” ในแคว้นบำวำเรี ยของ
เยอรมนี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

หลั ง อำหำร น าคณ ะท่ านเข้ าชมภายใน

“

ปราสาทนอยชวานชไตน์ ” ปรำสำทที่ได้ชื่อว่ำ
เป็ นต้นแบบกำรสร้ ำงปรำสำทเทพนิ ยำยของเจ้ำหญิ ง
นิ ท รำแห่ งดี ส นี ย ์ แ ลนด์ ซึ่ งได้ ถู ก ตกแต่ ง ไว้อ ย่ ำ ง

ค่า

อลังกำรตั้งอยูใ่ นเทือกเขำแอลป์ แถบแคว้นบำวำเรี ยประเทศเยอรมนี สร้ ำงในสมัยพระเจ้ำลุดวิกที่ 2 แห่ งบำ
วำเรี ยในช่วงค.ศ. 1845-86 ตัวปรำสำทตั้งอยูบ่ นบนหิ นผำขนำดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่ำ200 เมตรเหนื อออบแก่งของ
แม่น้ ำพอลลัทสมควรแก่เวลำนำคณะลงจำกปรำสำท จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเคมพ์เทิน
บริการอาหารมื้อค่าภัตตาคาร / หลังอำหำรนำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

พักที่ : BIG BOX HOTEL KEMPTEN หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 เคมเทิน – ฮัลสตัดซ์ – ซอลส์ เบิร์ก – ช้ อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ำย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองซอลส์เบิร์กSalzburgนำท่ำนเดินทำงตำมเส้นทำงของภำพยนตร์ ชื่อดัง“เดอะซาวน์
ออฟมิวสิก” ชมควำมสวยงำมตำมธรรมชำติระหว่ำง
ทำง แวะเที่ ย วชมเมื อ งฮำลสตัด ซ์ Halstateริ มฝั่ ง
ทะเลสำบวู ฟ กั ง น ำท่ ำ นชมเมื อ งฮำลสตั ด ซ์ ใ จ
กลำงดิ นแดนแห่ งเทพนิ ยำย “ซาลสกัม แมร์ กูท” มี
พลอยเม็ ดงำมประดับ อยู่เชิ ง เขำ “ดั ค ชไตน์ ” ที่ สู ง
ตระหง่ำนแผ่นดิ นทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ และ
วัฒ นธรรมนี้ คลุ ม อำณำบริ เวณ เมืองฮาลชตัด ต์ , โก
เซา, โอแบร์ ทราวน์ และบาดกอยแซร์ น รวมกันเป็ น
ศูนย์กลำงของ“อินเนอร์ ซาลสกัมแมร์ กูท”ดินแดนซึ่ งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมำนำนถึง 3,500 ปี เหมือง
เกลื อที่ทำกันมำตั้งแต่สมัยกลำงของยุคสำริ ดสร้ ำงควำมเจริ ญให้ทอ้ งถิ่ นเที่ยวชมสถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ ห์
เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ องไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวิตชีวำ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ “เมืองซอลส์ เบิร์ก”เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศออสเตรี ย เมืองแห่ งนี้
เต็ ม ไปด้วยศิ ล ปะแบบบำโรคจนได้ชื่ อ ว่ำเป็ นนคร
หลวงแห่ งศิลปะบำโรค เป็ นบ้ำนเกิ ดของคีตกวีเอก
ของโลก โวล์ ฟ กัง ก์ อมำเดอุ ส โมสำร์ ท (Wolfgang
AmadeusMozart) และเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภาพยนตร์

ค่า

อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโก้ เมื่ อปี ค.ศ.
1997 เดินข้ ามสะพานแม่ น้าซอลท์ อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมื องเก่ าเพื่อถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบ้ านของโมสาร์ ท
นำท่ำนชมสถำนที่ถ่ำยทำที่สำคัญๆที่ท่ำนต้องตื่นตำตื่นใจกับควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆเหล่ำนั้น นำท่ำน
เข้ำสู่ ยำ่ นใจกลำงเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนำนกับกำรจับจ่ำยใช้สอยในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ระลึกชื่อดังมำกมำย
ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซี ดีของเพลงชื่ อดังจำกออสเตรี ยมำกมำย นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมืองซอลส์
เบิร์ก”
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : AUSTRIA TREND MITTE หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่4

ซอลส์ เบิร์ก – Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น
ทะเลสาบกษัตริย์ - อินสบรูกซ์ - หลังคาทองคา

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “Designer Outlet Salzburg” มีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นหรื อช้อปปิ้ งสิ นค้ำแบรนด์เนม

เทีย่ ง

อำทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

น ำท่ ำ นชมเมื อ ง “เบิ ร์ ชเทสกาเด้ น ” อดี ต ที่ ต้ งั ของส ำนัก งำนนำซี ใ หญ่ ชม “ทะเลสาบกษั ต ริ ย์ ”
“Konigsee” ทะเลสำบที่ ส วยงำมที่ สุ ดอี ก แห่ งหนึ่ งของประเทศเยอรมนี ในเขตเทื อกเขำแอ ลป์ ที่
กำเนิดจำกกำรละลำยของกลำเซี ยร์ บนยอดเขำตั้งแต่ยคุ น้ ำแข็งจนเกิดเป็ นทะเลสำบที่สวยงำมนำคณะ
ออกเดินทำงต่อสู่ “ เมืองอินซ์ บรู กซ์ ” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่ งลุ่มแม่น้ ำอินน์ที่มีอำยุกว่ำ
800 ปี อดี ตเคยเป็ นศู น ย์ก ลำงทำงกำรค้ำบนถนนสำยโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใ จกลำง
เทือกเขำแอลป์ ซึ่ งเป็ นแหล่งสกีเป็ นที่รู้จกั กันดี ของชำวยุโรป นำคณะสู่ “ ถนนมาเรียเทเรซ่ า” ถนน
สำยหลักของเมืองอินน์สบรู ก เชื่อมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกับย่ำนช้อปปิ้ งสมัยใหม่ ตรงกลำงถนนเป็ น
ที่ต้ งั ขอ ง “ เสาอันนาซอยแล” (เสำนักบุญแอนน์) ซึ่ งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงกำรถอนกองกำลัง ทหำรบำ
วำเรี ย ออกไปจำกเมือง แล้วเข้ำสู่ “ ย่ านเมืองเก่ า” ที่ยงั คงสภำพและบรรยำกำศของยุคกลำงได้เป็ น
อย่ ำ งดี อำคำรบ้ ำ นเรื อนที่ มี อ ำร์ ค เดคชั้ นล่ ำ งและมี มุ ข ยื่ น ออกมำที่ ช้ ั นบน แสดงให้ เห็ น ถึ ง
สถำปั ตยกรรมแบบโกธิ คตอนปลำย และเรอเนสซองส์ นำคณะชมสัญลักษณ์ ของเมือง “ หลังคา
ทองคา” Golden Roofที่สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิ มิเลี่ยนที่ 1 หลังคำมุงด้วยแผ่น
ทองแดงเคลือบทองสว่ำงไสว และโรงแรมเก่ำแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ ซึ่ ง
เคยใช้ในกำรต้อนรับเจ้ำนำยในรำชวงศ์และบุคคลชั้นสู งจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : PENZ HOTEL WEST หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่5 อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ ลาเก้น – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “กรุ งวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (เยอรมัน: Liechtenstein) หรื อชื่ อ
อย่ำงเป็ นทำงกำรรำชรัฐลิ กเตนสไตน์เป็ นประเทศเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยเทื อกเขำแอล์ปที่ไม่มีทำงออกสู่
ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรปกลำงมีพรมแดนด้ำนตะวันออกติดกับประเทศออสเตรี ยและด้ำนตะวันตกติด
กับสวิตเซอร์ แลนด์ถึงแม้ประเทศนี้ จะมี ขนำดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขำสู งแต่ก็มีสถำนที่ท่องเที่ ยวมำกมำย

เป็ นเสมือนที่รวมสถำนที่ท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดนอกจำกนี้ลิกเตนสไตน์ยงั เป็ นที่นิยมของนักเล่นกีฬำฤดู
หนำวและยังมีชื่อเสี ยงในฐำนะเป็ นประเทศที่เก็บภำษีต่ำมำกประเทศหนึ่งด้วย
เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ำย

นำคณะท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “ เมืองอินเทอร์ ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่ งกลำงเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่ำงทะเลสำบสองแห่ ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็ นเขำจุงเฟรำ
อันลือชื่ อ , นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคย
ได้สัมผัส ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรเลื อกซื้ อสิ นค้ำสวิสฯอำทิเช่ น นำฬิกำแบรนด์เนมชื่ อดัง มีดพับ, ช็อคโก
แลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกับบรรยำกำศอันโรแมนติก นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ที่พกั

คา่

อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

พักที่ : City Oberland Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่6

อินเทอร์ ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค – ป่ าดา แบล็ค ฟอเรสท์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำคณะท่ ำนออกเดิ น ทำงขึ้ น มุ่ งหน้ำสู่ “หมู่ บ้ านกริ นเดลวาลด์ ” ระหว่ำงกำรเดิ น ทำงท่ ำนจะได้ช มวิว
ทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้
เปลี่ ย นสี ใ นช่ วงฤดู ใบไม้ร่ว ง พร้ อ มน าคณะเปลี่ย นบรรยากาศโดยการ “นั่ งรถไฟชมวิว ” ท่ องเที่ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้วเปลี่ ยนเป็ นรถไฟสำยภูเขำที่ “ สถานีไคลน์ ไชเด็ ค ” รถไฟที่จะนา
ท่ านเดินทางลอดอุโมงค์ ที่ชาวสวิสฯได้ ขุด เจาะไว้ ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ ณ “
สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความ
สู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุ ต) นั กท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุ จดินแดนแห่ งสวรรค์ นาคณะ
ท่ านเข้ าชมถ้าน้าแข็ ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้ างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชม

นา้ แข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และสั มผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาด
การส่ งโปสการ์ ดจากทีท่ าการไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก
เทีย่ ง
บ่ำย

ค่า

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
นำคณะท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศวิวทิวทัศน์อนั งดงำม อีกด้ำนหนึ่งของ Top of
Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่ สถานีสุดท้ าย “สถานีเลเทอร์ บรุ นเน่ น” นำท่ำน
ชมเมืองทิทิเช่ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่กลำงป่ ำดำ หรื อ BLACK FOREST ปกคลุมไปด้วยป่ ำสนยืนต้นนับหมื่นไร่ ของ
ประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสำบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขำ และทิวป่ ำสนที่ยนื ต้นปกคลุมไปทัว่ ทิทิเช่
ยังเป็ นต้นกำเนิดของ "นาฬิ กากุ๊กกู" ที่มีชื่อเสี ยง...นาท่ านชมทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” สัมผัสกับ
ธรรมชำติ อย่ำงใกล้ชิ ด ชม ธรรมชำติที่ สวยงำมริ มทะเลสำบและหมู่ บำ้ นทิ ทิ เซ่ ที่เป็ นแหล่ งพักผ่อนตำก
อำกำศชื่อดังของเยอรมนี จำกนั้นชมนำฬิกำกุ๊กกู สิ นค้ำพื้นเมือง หรื อเพลิดเพลินกับกำรเดินเลือกซื้ อ นำฬิกำ
กุ๊กกู และงำนไม้แกะสลัก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของชำวป่ ำดำ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอัธยำศัยในกำรเดินเที่ยวชมบรรยำกำศยำมค่ำคืน

พักที่ : HOFGUT STERNEN HOTEL หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 ทิทิเซ่ – แฟรงค์เฟิ ร์ ต – ช้ อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ “เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต” ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ำไมน์และเป็ นที่ต้ งั ของตลำดหลักทรัพย์แฟรงค์
เฟิ ร์ ตและธนำคำรกลำงยุโรป เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองที่ร่ ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภำพ

เที่ยง

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

บ่ำย

นำท่ำนชมเมือง “แฟรงค์ เฟิ ร์ ท” เป็ นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่ องอันยำวหลำยศตวรรษเคยเป็ นสถำนที่ ซ่ ึงกษัตริ ย ์
และจักรพรรดิหลำยพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีรำชำภิเษก
ผ่ำนชมสถำนี รถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ ต ซึ่ งถื อ ได้ว่ำเป็ นสถำนี
รถไฟต้น แบบของสถำนี รถไฟหั ว ล ำโพงครั้ งเมื่ อ ครำว
เสด็จประพำสยุโรปของรัชกำลที 5 ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ ง
เป็ นจัตุ รั ส ที่ เก่ ำ แก่ ที่ สุ ด ในเมื อ ง ด้ ำ นข้ำ งก็ คื อ ศำลำว่ ำ
กำรเมือง ซึ่ งอยู่ท ำงด้ำนตะวันตกเฉี ย งเหนื อของจัตุรัส โรเมอหากมีเวลาให้ ท่ านช้ อปปิ้ ง ***อิส ระกับ

การช้ อปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เนม อาทิ เช่ น Louis Vuitton , Chanel ฯลฯ*** ได้เวลำ
พอสมควรนำท่ำนออกเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นนำนำชำติแฟรงค์เฟิ ร์ ต ให้ท่ำนได้มีเวลำในกำรทำภำษี ก่อนขึ้ น
เครื่ องเดินทำงกลับ

คา่

อิสระกับอาหารมื้อคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

20.40 น.

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำนำชำติแฟรงค์เฟิ ร์ ต ให้ท่ำนได้มีเวลำในกำรทำภำษีก่อนขึ้นเครื่ องเดินทำง
กลับ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923

วันที่8 กรุงเทพฯ
12.30 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดิน ทางอาเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน เนื่ องมาจากสายการบิ น และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

เมษายน – พฤษภาคม 2561

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน
75,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

75,900

75,900

16,000

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิวนิค//แฟรงค์เฟิ ร์ท-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ วีซ่ำยุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่วำ่ ท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรื อไม่ก็ตำม
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยังบริ ษทั
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สู ญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
• ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทู ตเป็ นผูก
้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่ มีควำม
ประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ำนเดิ นทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋
เครื่ องบิ น หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
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 ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่ งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ 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

การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่ก็ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

