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วันแรกของการเดินทาง(1)   สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา(ออสเตรีย) บินตรงไม่ต้องต่อเครื่อง  
22.00 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับ และบริการ 
01.20 น. เหิรฟ้าสูํกรุงเวียนนา...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG936 (บินตรง) 

***นําคณะบินตรง.ถงึกรงุเวียนนาชํวงเช๎า...ไมํต๎องเสียเวลาตํอเครื่องพรอ๎มสะสมไมลส์ูํบัตรทอง*** 
วันท่ีสองของการเดินทาง(2)        เวียนนา(ออสเตรีย)-ดานูบValley-วาเคา-เมลค์ 
                                 มหาวิหารแห่งเมลค์-เซ็นต์วูล์ฟกัง(เมืองริมทะเลสาบสวยน่ารักมากๆ)                                             
07.15น. คณะเดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นช่ือเขตการ

ปกครองในออสเตรยีด๎วยเวียนนาเป็นเมืองใหญํทีสุ่ดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.6 ล๎านคน มีแมํน้ําดานูบไหลผําน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหนํวยงานในสหประชาชาติหลายแหํง เชํน United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแหํง  

 นําคณะออกเดินทางสูํ เขตวาเคา Wachau ดานูบวัลเลย์ ระหวํางการเดินทางผํานหมูํบ๎านแสนสวย ที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศออสเตรีย สัมผัสบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ เลาะเรียบแมํน้ํา
ดานูบ ผํานชมไรํไวน์ที่มีช่ือเสียงของประเทศ แคํนั่งรถชมทัศนียภาพ 
ต๎องขอบอกวําวิวสวยงามนําประทับใจสุดๆ ซึ่งน๎อยทัวร์นักจะได๎สัมผัส
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแบบนี้ ระหวํางทางผํานชมปราสาทเกําแกํ
มากมายบนยอกเขา ปราสาทที่สํ า คัญคือ  ปราสาทดูรน์สไตน์ 
Durnstein Castle ปราสาทในยุคกลางที่วํากันวําเคยใช๎เป็นที่คุมขัง 
พระเจ๎าริชาร์ดใจสิงห์ เมื่อยุคสงครามครูเสด  เดินทางสูํหมูํบ๎านสปิทซ์ 
Spitz ตอนเหนือประเทศ 

 ลัดเลาะริมฝั่งแมํน้ําดานูบ”ชมความสวยงามทางธรรมชาติ และปราสาทโบราณเกําแกํ 2ฝั่งแมํน้ําแหํงประเทศออสเตรีย
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยงามของหมูํบ๎านริมแมํน้ํา 
*** เส๎นทางแหํงสายน้ํา***ปราสาทโบราณ***ไรํองุํนที่ใช๎ผลติไวน์ไวน์ช้ันดี / วิว100ล๎าน  
และวิวหมูํบ๎านทางชนบท***ประทบัใจแนํนอน...ไมํซ้ําแบบใร*สูเํมืองเมลค์MELK 
คณะเดินทางเข๎าสูํ เมืองเมลค์ Melk เมืองเล็กๆทีม่ีความสวยงามของบา๎นเรือนในยุคเรอเนอซองส ์เป็นจดุแวะพักยอดนยิม
ที่ตั้งอยูํตรงชํวงค๎ุงน้ําของแมํน้ําดานูบชํวงที่ไหลผํานประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองนี้มีความสําคัญมาแตํครั้งโบราณตั้งแตํ
สมัยยุคโรมัน และสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย  

    
น าคณะเข้าชมความสวยงาม โบสถ์สตีฟท์เมลค์  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เป็นสํานักสงฆ์ของลัทธิเบ็นนาดิคตินของ
นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยูํบนเนินเขาเหนือแมํน้ําดานูบเหนือเมืองเมลค์ในประเทศออสเตรีย แอบบีเมลค์เป็นที่ตั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Nations_Industrial_Development_Organization&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Melk&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ของสังฆมณฑลเมลค์ ในปัจจุบันตัวอาคารแบบบาโรกอัน
สง่างามท่ีเห็นสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1702 ถึงปี ค.ศ. 
1736 ตามแบบที่ออกโดยยาคอป พรันด์เทาเออร์ สิ่งท่ี
น่าสนใจของแอบบีโดยเฉพาะคืองานจิตรกรรมฝาผนัง
โดยโยฮันน์ มิคาเอล โรทท์เมเยอร์ และห้องสมุดท่ีมี
หนังสือวิจิตรของยุคกลางจ านวนมากมาย ท่ีรวมท้ังงานสะสมต้นฉบับดนตรีอันมีชื่อเสียง และจิตรกรรมฝาผนังโดย
พอล โทรเกอร์ ความมีช่ือเสียงและความสําคัญทางด๎านการให๎การศึกษาของแอบบีทําให๎เมลค์รอดจากการถูกยุบภายใต๎
สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 เมื่อแอบบีออสเตรียอื่นๆ ตํางก็ถูกยึดและยุบกันไปตามๆ กันระหวํางปี  ค.ศ. 1780 ถึง
ปี ค.ศ. 1790 และก็สามารถรอดมาได๎จากการถูกทําลายอีกหลายครั้งตํอมา ที่รวมทั้งระหวํางสงครามนโปเลียน และ
ระหวํางชํวงเวลาหลังจาก “การผนวกออสเตรีย” โดยนาซีที่เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1938 เมื่อสถานศึกษาและสํวนใหญํของ
แอบบีถูกยึดครองโดยรัฐ แอบบีได๎รับสถานศึกษาคืนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และในปัจจุบันสถานศึกษาของแอบบี
รับนักเรียนได๎เกือบ 900 คนทั้งชายและหญิง 

เที่ยง บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินเท่ียมชม้มืองเมลค์ แบบไม่ต้องรีบเร่งสบายๆ  
บําย ให๎คณะได๎เดินเที่ยวชมบรรยากาศเมืองเมค ์เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามของบ้านเรือนในยุคเรอเนอซองส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บําย นําคณะเดินทางเข๎าสูํโรงแรมที่พัก ณ หมูํบ๎านเซนต์วูฟกัง ST.WOLFKANG หมูํบ๎านแสนสวยริมทะเลสาบ 1ในไฮไลท์ที่

อยากให๎คุณสัมผัสไมํซ้ําแบบใคร หมูํบ๎านเล็กๆนํารักมากมายของประเทศออสเตรีย ชื่อของเมืองนี้ตั้งตามชื่อนักบุญวูฟกัง
แห่งโรเกนเบิร์ก  เมืองเซนต์วูฟกังมีครัวเรือนอาศัยอยู่ท้ังหมด 
2,000 คน ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศออสเตรีย 
อยู่บนชายฝั่งงทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชิงเขา
ชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg)เป็นท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับละครเวที
เพลง เเละโบสถ์แสวงบุญเก่าแก่รูปแบบโกธิค นอกจากนี้ เซนต์
วูฟกังยังมีสกีรีสอร์ทท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาว  

 
 

 
 
 
 
 

คํ่า บรกิารอาหารมื้อคํ่า ( พิเศษ! เมนูปลาเทราส์ เพื่อให๎เข๎ากับบรรยากาศ/ทํานละ1ตัว) 
พักที่ : SCALARIA HOTEL / ST.WOLFKANG /  
(เมืองแสนสวยมาก พักโรงแรมริมทะเลสาบ4ดาว++ ห๎องSEAVIEW) 
***หมายเหต ุเมืองฮัลสตัทท์ หรือเซ็นต์วูล์ฟกังเป็นเมืองที่มีโรงแรมจํานวนไมํมากนัก หากชํวงที่ทํานเดินทางโรงแรมในเมืองฮัลสตัทท์

เต็ม หรือมีจํานวนห๎องไมํเพียงพอสําหรับคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักเป็นที่เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง หรือ
เมืองอื่นใกล๎เคียงแทน*** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1702
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1736
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1736
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Prandtauer&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Michael_Rottmayr&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Troger&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1780
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1790
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/Anschluss
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1938
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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มีเวลาสบายๆ ริมทะเลสาบ หามุมถํายรูปสวยๆ เดินชมหมูํบา๎น แบบไมํต๎องรีบเรํง 
***เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่คุณรัก คัดโรงแรมสวยๆ***  

โปรแกรมนี้...เหมาะสํารบัครอบครัว เพื่อนสนิท และคํูฮันนีมนู...ไมํซ้ําแบบใคร 
วันท่ีสามของการเดินทาง(3)   ฮัลสตัดท์ HALSTATT-จุดชมวิวสุดสวย SKY WALK 
                                    เมืองAlpbach ท่ีสะอาดและบริสุทธิ์ท่ีสุดในออสเตรีย   
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

นําคณะเที่ยวชมเมือง ฮัลล์สตัดท์ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก 

นําคณะเดินเที่ยวชมเมืองที่ได๎ช่ือวําเมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวยจนได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็น”มรดก
โลก”unesco ภาพของหมูํบ๎านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยูํด๎านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได๎ถูก
เผยแพรํมากที่สุดของประเทศออสเตรีย อยูํในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย 
เมืองฮัลล์สตัดท์ ก็ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่คํูรักมักจะมาเดินทอดนํอง จูงมือกันเพื่อดื่มด่ํากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโร
แมนติก อากาศที่สดช่ืนและปราศจากมลพิษ จึงทําให๎เราน้ันอดไมํได๎ที่จะสูดหายใจให๎เต็มปอด ถึงแม๎วําฮัลล์ชตัทท์จะไมํมี
อาคารสถาปัตยกรรมเกําแกํให๎ได๎ช่ืนชม บ๎านเรือนมิได๎ใหญํโตหรูหรา แตํมันก็ทดแทนด๎วยความเรียบงํายที่ 
เกือบจะสมบูรณ์แบบ ประหนึ่งดังหญิงงามที่ไมํต๎องการสิ่งปรุงแตํงใดๆ เพราะคุณคําของมันนั้น อยูํที่ความงดงามตามที่
ธรรมชาติรังสรรค์มาตั้งแตํเมื่อแรกเริ่ม เสนํห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดให๎นักเดินทางต๎องดั้นด๎นออกค๎นหา เพื่อค๎นพบความ
จริงที่วํา เมืองมรดกโลก ที่เป็นด่ังสวรรค์บนดินน้ันไมํได๎อยูํไกลเกินฮัลล์ชตัทท์   

***ที่นี่ที่เดียวแถมขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา HALLSTATT***วิว100ล๎าน 
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  
***แถมพิเศษ!!! นําทํานน่ังรถรางชมวิวไตํระดับ The funicular railway เพื่อข้ึนจุดชมวิวที่สวยที่สุด welterbebluck skywalk world 

heritage view  
จุดชมวิวแสนสวย ชมวิวทะเลสาบ และทิวทัศน์แบบพาโนรามาจากเบื้องสูง สวยงามสุดจะบรรยาย ให๎ทํานได๎ดื่มด่ําธรรมชาติ ช่ืนชม

บรรยากาศ ถํายภาพมุมสวยๆ ไมํซ้ําแบบใคร*** มาเที่ยวฮัลสตัดท์ต๎องห๎ามพลาด!!!*** ***ช่วงฤดูหนาวเดือนต.ค.-มี.ค.
รถราง FUNICULAR ท่ีขึ้นจุดชมวิวอาจจะมีบางวันปิดให้บริการเนื่องจากลมแรง ทางบริษัทของดการแถมขึ้นจุดชม
วิวหากรถรางปิดบริการ แต่ถ้าวันท่ีท่านไปรถรางเปิดให้ขึ้น ทางบริษัทน าท่านเดินทางขึ้นชมวิวอย่างแน่นอน...จึง
เรียนมาเพ่ือทราบ*** 

  

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
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**นําคณะเดินทางสูทํี่พักเมืองแอลป์บัช ALPBACH UNSEENวิว100ล๎าน ไมํซ้ําแบบใคร**2ช.ม.40นาที 

 
พักเมืองที่ได๎ช่ือวํามีความเป็นธรรมชาติกลางแองํขุนเขา สะอาด และอากาศบริสุทธ์ิทีสุ่ดในออสเตรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คํ่า บรกิารอาหารมื้อคํ่า ( พิเศษ! อาหารพื้นเมอืง...สเต๏กเนือ้กวาง หรือเนื้อหมู ไกํ ปลา) 
***หมายเหต ุเมืองแอลป์บัช เป็นเมืองที่มีโรงแรมจํานวนไมํมากนัก หากชํวงที่ทํานเดินทางโรงแรมเต็ม หรือมีจํานวนห๎องไมํเพียงพอ

สําหรับคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักเป็นที่เมืองอื่นใกล๎เคียงแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา*** 
วันท่ีสี่ของการเดินทาง(4)    Alpbach-มิทเท่นวาลด์UNSEEN-ลินเดาUNSEEN-ซูริก(สวิสฯ)   
เช๎า  บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ห๎องอาหารของรีสอร์ท  

เดินทางสู่ เมืองมิทเทนวาลด์ ทัวร์ไทยไปน๎อยมาก ไมํซ้ําแบบใคร
UNSEEN1ช.ม.20นาที)นําคณะเดินเที่ยวชมหมูํบ๎าน”มิทเทํนวาลด์ 
UNSEEN ไมํซ้ําแบบใครวิว100ล๎าน”เป็นหมูํบ๎านน๎อยที่มีบรรยากาศ
นํารัก คล๎ายหมูํบ๎านตุ๏กตาริมภูเขาสูง และมีประชากรอาศัยอยูํเพียง
แคํหลักพันเทํานั้น นอกจากจะเป็นหมูํบ๎านที่มีบรรยากาศนําเดินเลํน
แล๎ว ยังมีช่ือในเรื่องการทําไวโอลินมาเกือบ 300 ปี อีกด๎วย จุดเดํนที่
ทําให๎หมูํบ๎านแหํงนี้กลายเป็นหมูํบ๎านสุดแสนโรแมนติก ด๎วย
องค์ประกอบทุกอยํางรวมกัน ทั้งอาคารบ๎านเรือน โบสถ์ ผู๎คน และ
วิถีชีวิต จนเกอเธํ ศิลปินคนดังแหํงเยอรมัน ต๎องบันทึกไว๎วํา นี่คือ
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Aliving picture book หนังสือภาพที่มีชีวิต  
เพราะทุกผนังอาคารถูกวาดไว๎ด๎วยลวดลายสวยงาม ทั้งเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือ และเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเรียก
ภาพวาดแบบนี้วํา Frescoe Painting อิสระให๎ทํานเดินเลํน และถํายภาพเมืองที่สุดแสนโรแมนติกแหํงนี้  มาบาวาเรีย

ต๎องห๎ามพลาด!!!UNSEEN  
เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) เดินทางสูํเมืองลินเดา 2ช.ม.16นาที 
บําย คณะเดินทางถึงเมืองลินเดา UNSEEN ประเทศเยอรมนี ซึ่งได๎รับการยกยํองจากนักทํองเที่ยวให๎เป็น "แชงกรีลา" แหํง

เยอรมนี เกาะขนาดเล็กทางตอนใต๎ของประเทศแหํงนี้ ๆ ที่เงียบ สงบ แสนอบอุํน ซุกตัวอยูํริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์ 
(Lake Constance) หรือทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เมืองลินเดา เยอรมนี ดินแดนที่ใคร ๆ ตํางถวิลหาใช๎เวลาวําง
ชํวงพักร๎อนไปกับบรรยากาศการตากอากาศแบบสบาย ๆ กลายเป็นเมืองทอํงเที่ยวติดอันดับของยุโรปหากดูตามแผนที่ ลิน
เดา ตั้งอยูํในเขตชายแดนระหวํางสามประเทศ คือออสเตรีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ และมีภูเขาแฟนเดอร์ตั้ง
ตระหงํานอยูํ"ลินเดา" ได๎รับการขนานนามครั้งแรกโดยนักบวชผู๎
มาจากเซนต์กัลเลน (ปัจจุบันตั้งอยูํบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสวิตเซอร์แลนด์) กระทั่งกลายมาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิของ
อาณาจักรโรมัน และรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ทําเรือมี
ประติมากรรมรูปสิงโตตั้งตระหงําน เคียงคํูกับประภาคารบา
วาเรียเพียงหนึ่งเดียวของลินเดา ซึ่งสร๎างข้ึนเป็นสัญลักษณ์โดด
เดํน น าคณะเดินเท่ียวชมเมืองแห่งนี้ เลาะเลียบไปตามแนว
ท่าเรือเป็นร้านกาแฟ และโรงแรมหรูหรา และหากตรงเข้าไป
ถนนสายหลักชื่อ "แมกซิมมิลเลี่ยน" ยังคงสภาพความเป็น
ถนนยุคโบราณ คือเป็นแผ่นศิลาแลงเรียงอัดแน่น ซึ่งทางเมืองเก็บรักษาเอาไว้ สองข้างทางเป็นบ้านขุนนางเก่าร่าย
มนต์ดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังหลาย บางหลังดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ หรือเกสต์เฮาส์ อาคารบางแห่งน ามาใช้เป็น
ส านักงานของรัฐบาลท้องถิ่น โบราณสถานสุดยอดของเมือง คือศาลากลางยุคเก่าอันใหญ่โต ท่ีผนังเป็นภาพเขียนสี 
และโบสถ์เซนต์สเตฟาน  
นําคณะเดินทางสูํ เมืองซูริค ( ระยะทาง139ก.ม.เดินทาง1ช.ม.50นาที) ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของ
ยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให๎แกํประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ต้ังอยูํริมฝั่ง แมํน้ําลิมแม็ท  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / พักที่ : CROWN PLAZA ZURICH HOTEL / 
***หมายเหต ุเมืองซูริด เป็นเมืองที่มีการจัดประชุมในยุโรปบํอยครั้ง หากชํวงที่ทํานเดินทางโรงแรมเต็ม หรือมีจํานวนห๎องไมํเพียงพอ

สําหรับคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักเป็นที่เมืองวิทเนาซ์ หรือเมืองอื่นใกล๎เคียงแทน จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา*** 
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วันท่ีห้าของการเดินทาง(5) ซุกซ์UNSEEN-ลูเซิร์น-สะพานไม้คาเปล-อนุสาวรีย์สิงโต-เขตเมืองเก่า  
เช๎า  บริการอาหารมื้อเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม / เดินทางสูํเมืองซุกซ์30นาที 

นําคณะเดินทางตํอสูํเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูํทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล๎ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่คํอนข๎างต่ําจึงถือเป็นที่ตากอากาศ
ที่นิยมของเหลําเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทํานอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยูํ 2 ข๎างทาง จน
เป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นําทํานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมือง
ซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สําคัญแหํงหนึ่งของเมือง 
ด๎วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดํน ของ
หลังคาซึ่งเป็นสีน้ําเงินขาวโดนเดํนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาล
ของบ๎านเมืองสวยงามอยํางยิ่ง มีเวลาให๎ทํานเดินข้ึนบันไดสูํ
จุดชมวิวด๎านบนของหอนาฬิกา ที่ทํานจะสามารถเห็นวิวที่
สวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านชมโบสถ์เซนท์
ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธ์ิที่สําคัญ
ของเมือง ตัวโบสถ์สร๎างข้ึนตั้งแตํ ค.ศ. 1478 ใช๎เวลาการ
กํอสร๎างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชํวงโกธิคตอนปลายแหํงหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ 
นอกจากนี้ ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวํา ถ๎าใครมีเรื่องทุกข์ร๎อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ๎าได๎มาขอพรกับโบสถ์แหํงนี้ จะชํวย
บรรเทาให๎ดีข้ึนอยํางรวดเร็ว (กรณีถ๎ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าชม) นําทํานเข๎าชมร๎านทําทองที่เกําแกํ
ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการตั้งแตํสมัยศัตวรรตที่ 
16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตํงในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ๎มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและ
จิตรกรรมฝาผนัง ด๎วยการวาดลายหินอํอนด๎วยมือ ในปี 1971 ได๎เปิดร๎านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ําคําและเครื่องประดับ
หายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาให๎ทํานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล้ําคําและเครื่องประดับหายากแล๎ว 
ในสํวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกให๎ทํานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชํน Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ และไมํควรพลาดเค๎กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร๎าน Speck เค๎กที่มีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์และมีขายมากวําร๎อยปี มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายตํางเคยลิ้มลองเค๎กจากร๎านนี้ เชํน Charlie Chaplin, 
Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / เดินทางสูํเมืองลูเซิร์น36นาที  
บําย นําคณะออกเดินทางตํอสูํ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได๎ช่ือวํานักทํองเที่ยวบันทึกภาพไว๎มากที่สุด พร๎อมชม ทะเลสาบลู

เซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูํทํามกลางหุบเขา มองไป
ทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล๎อม ทัศนียภาพบริ เวณรอบๆ
ทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ๎านเรือนแบบสมัยใหมํ มีถนน
เลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม๎นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง 
อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย อิสระกับการเดินชม อนุสาวรีย์
สิงโต ที่สร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารสวิสฯ ในด๎านความกล๎า
หาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ๎าหลุยส์ที่16แหํงประเทศฝรั่งเศส ระหวํางการตํอสู๎ป้องกัน
พระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญํ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792  
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เดินช่ืนชมในความเกําแกํของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม๎คาเปลอันเกําแกํ ทีม่ีอายุมากกวํา 600 ปี ที่สร๎างทอดตัว
ข๎ามแมํน้ํารอยส ์ตั้งแตํศตวรรษที1่4โดยสะพานแหงํนี้ถือวําเป็นสะพานไม๎ที่มีความเกําแกํทีสุ่ดของยุโรป  

คํ่า  อาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / อิสระกับการเท่ียวชมเมืองเก่า เพราะโรงแรมเราอยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบายมากๆ 
พักที่ :AMERON FLORA /RADISSON BLUE /ASTORIA HOTEL/MONOPOL /(พักสวิส2คืน) 
โรงแรมดีกลางเมืองลูเซิร์น ใกล๎สะพานคาเปล และใกล๎ทะเลสาบลูเซิร์น.เดินเลํนชมเมืองได๎ 
หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองลูเซิร์น ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุํมสหภาพยุโรปอยูํ
บํอยครั้ง และห๎องพักมักจะเต็มตลอดถ๎ามีชํวงกิจกรรมดังกลําว หากที่พักในเมืองลูเซิร์นเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พัก
ไปที่เมืองอินเทอรล์าเก๎นหรือเมืองอื่นใกลเ๎คียงแทน จํางเรียนมาเพื่อทราบ แตํ90%เราพักที่เมืองลูเซิร์นแนํนอน *(พักโรงแรม4ดาวกลาง
เมือง ไมํเหมือนใครแนํนอน โลเคช่ันดีมาก)  
วันท่ีหกของการเดินทาง(6)  หมู่บ้านกรินเดลวาลด์-ไคลน์ไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)             
จุดชมวิวสฟิงซ์-ลานหิมะพลาโต-้ถ้้าน้้าแข็ง1,000ปี-เลาท์เทอร์บรุนเน่นน์-หมู่บ้านน้้าตก(สวิส2คืน) 
เช๎า บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําคณะออกเดินทางสูํ หมูํบ๎านกรินเดลวาลด์ ระหวํางการเดินทางทํานจะได๎ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท๎ ที่
มีทุํงหญ๎าอันเขียวขจี ดอกไม๎ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม๎ผลิ หรือใบไม๎
เปลี่ยนสีในชํวงฤดูใบไม๎ลํวง บ๎านหลังน๎อยใหญํปลูกแบบนํารักๆทรง
สวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ๎าอยํูทั่วบริเวณ 
ลําธารน้ําธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้ง
ตระหงํานขาวโพลน ซึ่งจะทําให๎คณะได๎รับความประทับใจเป็นอยํางยิ่ง พร๎อมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟ
ชมวิว2ขบวน ทํองเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แหํงแอลป์แล๎วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนํา
ทํานเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได๎ขุดเจาะไว๎ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร  พร๎อมนําคณะลง
รถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง4,158 
เมตร(13,642 ฟุต)นักทํองเที่ยวหลายๆคนบอกวําที่นี่สวยงามดุจดินแดนแหํงสวรรค์ เพราะยอด
เขาแหํงนี้ปกคลุมด๎วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001องค์การยูเนสโก๎ Unesco ประกาศให๎
ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป พร๎อมนําคณะเข๎าชม ถํ้าน้ําแข็ง
1,000ปี  Ice Palace ที่สร๎างโดยการเจาะธารน้ําแข็งเข๎าไปถึง 30 เมตร พร๎อมชมน้ําแข็งแกะสลัก
รูปรํางตําง พร๎อมชมวิวทิวทัศน์และ สัมผัสหิมะลานพลาโต และ ลานสฟิงส์บนยอดเขา...และคณะ
ไมํควรพลาดการสํงโปสการ์ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบน
ยอดเขาจุงเฟรา(อาหารพื้นเมืองสวิสฯ)  

บําย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสูํ
เส๎นทาง”เลาเทิร์นบรุนเนํนท์”(ไมํซ้ําทางเดิม) 

                เส๎นทางแสนสวยแหํงเทือกเขาแอลป์ พร๎อมชมบรรยากาศของหมูํบ๎าน,ทุํงหญ๎า,น้ําตก  
นําคณะเดินเที่ยวชม หมูํบ๎านเลาเทอร์บรุนเนํน Lauterbrunnen เมืองแหํงขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมือง
ทํองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ ( Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) 

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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เป็นอีกหนึ่งเมืองทํองเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ตัวเมืองถูกล๎อมรอบไปด๎วยกําแพงสูงตระหงํานของหุบเขาสูงชัน 
เมืองเลาเทอรบ์รนุเนน เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด๎านการทอํงเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมาเยือนมากแหํงหนึ่งของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ด๎วยสภาพแวดล๎อมของตัว เมืองที่ล๎อมรอบไปด๎วยหุบเขาอันเงียบสงบสลับกับทุํงหญ๎าอัลไพน์อันมากไป
ด๎วย ***** นําเที่ยวชมหมูํบ๎านแสนสวย Lauterbrunnen Valley*****  
***ทัวร์เราที่เดียว!!!!ต๎นฉบับเดนิเที่ยวหมูบํ๎านน้ําตก(มาสวิสห๎ามพลาด)*** 

( หมายเหตุ*การเดินชมหมูํบ๎านแสนสวยเลาท์เทอร์บรุนเนํน และหมูํบ๎านน้ําตกแหํงนี้ มีทัวร์เราจัดที่เดียวเทํานั้น ! ...เป็น
ต๎นฉบับไมํซ้ําแบบใครมาเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ต๎องห๎ามพลาด)  
เดินชมความงดงามของเมืองเลาเทอร์บรุนเนนวัลเลํย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่
ใหญํที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด๎วย นําทํานเดินช่ืนชมความงดงามของ น้ําตกสโทบบาค (Staubbach Falls) 
น้ําตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ําตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ําตกที่สูงที่สุดใน
ยุโรป โดยภาพนํ้าตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรชํวงทศวรรษที่ 1930  
**หากชํวงที่ทํานไปรถไฟเต็ม และต๎องมาลงทางฝั่งกรินเดลวาลด์ เราะนําทํานเดินเที่ยวที่หมูํบ๎านกรินเดลวาลด์แทน*** 
นําคณะเดินทางเข๎าสูํ ”เมืองอินเทอร์ลาเก๎น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตาก
อากาศสวยงามพร๎อมทะเลสาบ 2 แหํงกลางเมือง ตั้งอยูํระหวํางทะเลสาบสองแหํงคือThunersee และBrienzersee
ทํามกลางเทือกเขาน๎อยใหญํ  ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสดุสุด...มีเวลาให๎ทาํนได๎เดินทอดนํองชมเมือง ที่โอบล๎อมด๎วยภูเขา
หิมะ และสายน้ําอันใสบริสุทธ์ิ อากาศสดช่ืนแบบสุดๆ หรือช๎อปปิ้งสินค๎า
พื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,รองเท๎า,นาฬิกายี่ห๎อ
ตํางๆตามรสนิยม อาทิ   ROLEX  ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE 
,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า เมนูอาหารไทย ร๎านชูร์ช ร๎านช่ือดังในตํานานอินเทอร์ลาเก๎น 
พักที่ : ROYAL ST.GEORGE /LINDER GRAND BRAND BEAURIVAGE / METROPOLE 

HOTEL / 
CITY OBERLAND HOTEL (ทัวร์นี้เราพักสวิส2คืน ในเมืองเดินเลํนได๎สบายๆ) 
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอินเทอร์ลาเคํน เป็นโรงแรมสไตล์พื้นเมืองอิงธรรมชาติ  ซึ่งห๎องพักจะไมํใหญํมากนัก และมีจํานวนที่พักจํากัด 

หากที่พักในเมืองอินเทอร์ลาเคํนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกล๎เคียงแทน 
***ทัวร์นี้พักทีส่วิสเซอร์แลนด์ 3 คืน สบายๆ ไมํเหนื่อย จะสบายกวําพักสวิสฯ1คืน*** 

     
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง(7)    สนามบินซูริก(สวิสเซอร์แลนด์)-กรุงเทพฯ 
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก / อิสระกับการพักผํอน จัดเตรียมสัมภาระ 

นําคณะเดินทางสูํสนามบินเพื่อเช็คอิน และทําTAX REFUND...  
13.30 น. เหิรฟ้ากลับสูํกรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรง) 
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วันท่ีแปดของการเดินทาง(8)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 น. เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร๎อมความประทับใจ 

 
มีเวลาสบายๆ ริมทะเลสาบ หามุมถํายรูปสวยๆ เดินชมหมูํบา๎น แบบไมํต๎องรีบเรํง 

***เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่คุณรัก คัดหมูํบ๎านสวยๆ***  
โปรแกรมนี้...เหมาะสํารบัครอบครัว เพื่อนสนิท และคํูฮันนีมนู...ไมํซ้ําแบบใคร 

 

BEAUTYFUL VILLAGE 8 DAY TG คัดเมืองสวยในเทือกเขาแอลป์+จุงเฟรา Unseen2   
*กรุณาสํารองที่นั่งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 04-16สัปดาห์ เพือ่ควาสมสะดวกในการยื่นวีซํา* 

ทัวร์นี้รวมน้ําด่ืมให๎วันละ 1 ขวด/1ทําน เรียบรอ๎ยแล๎ว/อาหารครบทุกมื้อ 
โปรแกรมนีร้วมทปิคนขับรถ+รวมคําVISA ให๎เรียบร๎อยแล๎ว ไมํต๎องจํายเพิ่ม 

*เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบ บรกิารด ีพักโรงแรมดีดี มีความสุขทั้งครอบครัว  
**เน๎นสถานทีเ่ที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยๆของ ออสเตรีย สวิสฯ บาวาเรีย* 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคํูรัก คํูฮันนีมูน เดินทางไมํเหนื่อยแนํนอน 
***เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คํูฮันนีมูน เดินทางไมํเหนื่อย*** 

ชํวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุํมของวันแรก 

ผู๎ใหญํ  
ราคาทํานละ 

พักห๎องละ2ทําน 

เด็กอายุ 
ต่ํากวํา12ปี  

1เด็ก+1ผู๎ใหญ ํ

เด็กอายุ 
ต่ํากวํา12ปี  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผู๎ใหญ ํ

พักทํานเดียวตํอ1
ห๎อง 

จํายเพิ่ม 

เดือนกรกฎาคม 
หยุดอาสาฬบูชา 13-20 ก.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

20-28ก.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
หยุดวันเฉลิมฯ 27ก.ค.-04ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนสงิหาคม 
03-10ส.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

หยุดวันแมํ 10-17ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
17-24ส.ค./24-31ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนกันยายน 
07-14ก.ย./14-21ก.ย. 
21-28ก.ย./28ก.ย.-05ต.ค. 

82,900 82,900 79,900 18,000 

เดือนตุลาคม 
05-12ต.ค. 

82,900 82,900 79,900 18,000 

หยุดคล๎ายวันสวรรคต 12-19 ต.ค. 79,900 79,900 76,900 18,000 
หยุดวันปิยะมหาราช 19-26 ต.ค. 79,900 79,900 76,900 18,000 
26ต.ค.-02พ.ย. 82,900 82,900 79,900 18,000 
เดือนพฤศจิกายน ไมํมีราคาเด็ก 
02-9พ.ย./09-16พ.ย. 
16-23พ.ย./23-30พ.ย. 
หยุดวันพํอ 30พ.ย.-07ธ.ค. 

72,900 72,900 69,900 15,000 

เดือนธันวาคม 
07-15ธ.ค. 

72,900 72,900 69,900 15,000 
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คริสมาสต์ 14-22ธ.ค. 89,900 89,900 86,900 15,000 
ชํวงหยุดปีใหม ํ
28ธ.ค.-04ม.ค.  
เคาท์ดาวน์ลูเซิร์น สวิสฯ 
( วันสวยมาก ไมํต๎องลางาน ) 

89,900 89,900 86,900 18,000 

โดยชําระมัดจําเป็นเงินสด30,000บาท(ปกติ) 40,000(ชํวงวันหยุด)  
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม//คําต๋ัวเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)  
คํารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พรอ๎มคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนญุาตให๎คนขับรถเกิน 12ช.ม./
วัน  
 คําที่พักตามโรงแรมทีร่ะบุไว๎ในรายการ หรอื ระดับเทียบเทํา และราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงาน

เทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ตอ๎งมีการปรับเปลี่ยนที่พกั โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คําอาหาร คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ และคํายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเที่ยว ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 
 คํารถนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ คําหัวหน๎าทวัร์ และไกด์ท๎องถ่ินนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คําธรรมเนียมน้ํามันและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทําการจอง / ***
รวมค่าวีซ่าแล้ว*** 
 คําประกันชีวิตกรณีอบุัติเหตุในระหวํางการเดินทาง ค๎ุมครองในวงเงินไมเํกินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเํกิน ทํานละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)  
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม//ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, คําโทรศัพท,์ คําซักรีด คําอาหารและ
เครื่องดืม่สัง่พิเศษนอก 
 คําทําหนังสือเดินทาง, คําทําใบอนุญาตกลบัเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว (เป็นหน๎าที่ของผูเ๎ดินทางในการจัดทําเอง) 
 คําทิปสําหรบัหัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 600-1000บาท (ให๎ทํานพิจารณาตามการบริการ)  
 คําธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีกในภายหลัง*คําปรับสําหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่กินจากที่ทาง
สายการบินกําหนดไว๎ เง่ือนไขการช้าระเงิน 
 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ์สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง Passport   และ

คําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนวันย่ืนวีซํา หรือไมํน๎อยกวํา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 25 ทําน ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมรํับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพยส์ินสญูหายตามสถานที่ตํางๆ และอื่นๆ ที่อยูํนอกเหนอืการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ 
คําใช๎จํายเพิ่มเตมิที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ๎อม เชํน การเจบ็ป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎า หรือ จากอุบตัิเหตุตํางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า และออก
ประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเริ่มต๎น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนนี้  เพราะเป็น
คําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ๎งการนัดหมายการ
เดินทางสํงไปถึงทํานเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ทํานจึงสามารสํารองยานพาหนะได๎ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช๎ในการเดินทางไมํสามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได๎ กรณีทํานจะกลับกํอนหรือ
เลื่อนวันเดินทางกลับ กรุณาติดตํอสอบถามเจ๎าหน๎าที่กํอนการเดินทาง มิฉะนั้นทํานจะต๎องซื้อตั๋วใหมํเองในกรณีไมํเดินทางไป และ
กลับตามโปรแกรมที่ทํานซื้อจากทางบริษัท เนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วที่ออกมาจากทางสายการบิน 
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เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกกํอนการเดินทาง  30 วัน – คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต๎องการันตี
มัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๏ปที่มีการการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศ หรือตํางประเทศและ...ไมํอาจ
ขอคืนเงินได ๎     
 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 25 วันข้ึนไป –  เก็บคําใช๎จําย 10,000 บาท   
 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา  20 วัน  -  เก็บคําใช๎จําย  50 % ของราคาทัวร์  //ยกเลิกกํอนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บ

คําบริการทั้งหมด 100 % 
หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซําของทํานก็ตํอเมื่อในคณะมีผูส๎ํารองที่นั่งครบ 25 ทําน และได๎รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 25 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กบัทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง  

o หากในชํวงที่ทํานเดินทางคิววีซํากรุ๏ปในการยื่นวีซําเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทํานจะตอ๎ง
เดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก  

o เอกสารตํางๆที่ใช๎ในการยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมี
ผลตํอการพจิารณาวีซําของทําน บริษัททัวรเ์ป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎
พิจารณาวําวีซําให๎กบัทางทําน สถานทูตจะไมํผํานการพจิารณาวีซําให๎ทําน กรณีทํานใช๎เอกสารปลอมในการยื่นวีซํา 

กรณีวีซําที่ทํานยื่นไมผํํานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได๎ ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายจรงิที่เกิดข้ึนดังตํอไปนี้ 
- คําธรรมเนียมการยื่นวีซําและคําบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมผํํานการ

พิจารณา 
- คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซํา ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารทีส่ําคัญในการยื่นวีซํา ประมาณ10,000 บาท 

หากทํานไมผํํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมทีท่ํานต๎องถูกหัก
บางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจํา
ตั๋วตามจริงเทํานั้น 

- คําห๎องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะตอ๎งโดนคํามัดจําห๎องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทํานไมปํรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎
ทํานทราบ และมเีอกสารช้ีแจงให๎ทํานเข๎าใจ 

 หากทํานผํานการพิจารณาวีซํา แล๎วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยึดคําใช๎จํายทัง้หมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต๎น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทํานเดินทางมาจากตํางจงัหวัด หรือตํางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึง่อยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนน้ี เพราะ
เป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนั้นทํานควรจะใหก๎รุ๏ป FINAL 100% กํอนทีจ่ะสํารอง
ยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารทีท่ํานต๎องเตรียมสําหรบัยื่นวีซํา ทางเราจะสํงให๎ทํานหลังจากสํารองที่นัง่แล๎ว  
 

  
 


