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ยโุรปโดโลไมท ์- ทโีรล - บาวาเรยี A  

สวสิ - อติาล ี- ออสเตรยี - เยอรมน ี10 วนั (TG...2022) 

 

อติาล ีไมไ่ดม้แีคเ่มอืงเกา่และซากปรักหักพัง ตะวันออกเฉียงเหนอืของอติาลอียูใ่นเขตเทอืกเขาแอลป์ทีม่พีรมแดนตดิกบั

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยีเชือ่มถงึเยอรมนใีต ้ดนิแดนแหง่นีเ้รยีกวา่โดโลไมท ์หลายๆ เมอืงหากท่านหลงเขา้ไปท่าน

อาจคดิวา่ก าลังอยูใ่นสวติเซอรแ์ลนดห์รอืออสเตรยี ชมบรรยากาศของเทอืกเขาโดโลไมท ์ข ึน้ยอดเขาอลัเป ด ิซอิูซ ี

หนึง่ในภเูขาแสนสวย เทีย่วเมอืงน่ารักๆ ในหุบเขา คอรต์นิา่ ด ิแอมเปซโซ่, ออรต์เิซ่, โบลซาโน ่สัมผัสประเทศแห่ง

ผูน้ าแฟชัน่สดุยอดของยโุรป เต็มไปดว้ยดไีซเนอรช์ือ่ดังมากมาย มลิาน, เวโรนา ชมเมอืงดังของออสเตรยี (แควน้ทโีรล) 

ชม         เมอืงในออ้มกอดของขนุเขาที ่ปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน ฮอลสตทั เมอืงแสนสวยรมิทะเลสาบและเมอืง

มรดกโลก เทีย่วเยอรมน ี(แควน้บาวาเรยี) ชมเมอืงน่ารัก การม์ชิ สัมผัสหมิะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่, เบริช์เทสกาเดน 

ลอ่งทะเลสาบโคนกิซ ีนครมวินคิ เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยีทีง่ดงาม ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายแบรนดเ์นมทกุยีห่อ้มี

ทีม่วินคิ นาฬกิา กระเป๋า ฯลฯ  

สายการบนิ การบนิไทย บนิตรงไป-กลับ 

โรงแรม มาตรฐานยโุรป  

อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน-ค ่าแบบยโุรปและเอเชยีสลบัเล็กนอ้ย  

กระเชา้ กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาอลัเป ด ิซอิซู ี/ กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาซกุสปิตเซ ่ทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั  

เลน่หมิะ และชมววิสวยๆ  

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 42-48 ทีน่ั่ง 

มคัคเุทศก ์ รับประกนัช านาญเสน้ทาง 100%  

หมายเหต ุ รับประกนัความสวยแบบวา่ไปปีละหลายๆ ครัง้หรอืทกุฤดไูด ้

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประตู 3) เคาน์เตอร ์D – E สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท 

คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - ซูรคิ (สวติเซอรแ์ลนด)์ - มลิาน (อติาล)ี - เวโรนา   

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 970  

07.40 น. ถงึสนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (MILAN / 4 ชม.) เมอืงแหง่ผูน้ าดา้นแฟชัน่ เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และการ

เดนิทางของประเทศ 

 น าชมมหาวหิารแหง่มลิาน (MILAN CATHEDRAL)  

- หรอืดูโอโม อันมขีนาดใหญ่โตมโหฬาร สรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสี

ขาวในศลิปะแบบโกธคิ ใชเ้วลาสรา้งนานกว่า 500 ปี ตัง้แต่

ปลายศตวรรษที ่14  

ชมอาคารแกลเลอเรยี วติตอรโิอ เอ็มมานูเอลทีส่อง  

- อาคารศูนยก์ารคา้ทรงโบราณ ตัง้ชือ่ตามพระนามกษัตรยิท์ีท่รง

รวบรวมอาณาจักรตา่ง ๆ ใหเ้ป็นประเทศอติาลทีุกวันนี ้ 

ชมอนุสาวรยีล์โีอนาโด ดารว์นิชี ่และโรงละครสกาลา่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา (VERONA / 2 ชม.)  

- เมอืงตน้ก าเนดินยิายรักอมตะ โรมโิอและจเูลยีต ซึง่ประพันธุโ์ดย

วลิเลยีม เช็คสเปียรก์วเีอกจากอังกฤษ น าเคา้โครงเรือ่งความ

เป็นจรงิของหนุ่มสาว 2 ตระกลูทีข่ดัแยง้กนัจนกลายเป็นอปุสรรค

แหง่ความรัก  

- ชมบา้นจเูลยีตและระเบยีงทีท่ัง้สองใชเ้ป็นทีพ่ลอดรัก ถ่ายรูปกับ

รปูหลอ่ของจเูลยีต  

- ชมโรงละครกลางแจง้แบบโรมนั (AMPHITHEATRE) ทีไ่ดรั้บอทิธพิลการสรา้งมาจากกรกีโบรา 

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และชอ้ปป้ิงในยา่นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ แฟชัน่หร ูสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ  

มากมายทัง้แบรนดข์องอติาลแีละแบรนดด์ัง ๆ ของยโุรป  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม CROWNE PLAZA หรอืระดับเดยีวกนั 

หมายเหต ุ เนือ่งจากโรงแรมดเีมอืงนีม้นีอ้ย หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมอืงใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่าม เวโรนา – เทอืกเขาโดโลไมท ์– คอรต์นิา่ ด ิแอมเปซโซ ่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นสูเ่ทอืกเขาโดโลมติี ้(DOLOMITI / 2 ชม.)  

- หรือที่ เ รียกกันง่ าย  ๆ  ตามภาษาอั งกฤษว่ าโดโลไมท ์

(DOLOMITES) เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตัวอยู่

ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของอติาล ีครอบคลุมอาณาบรเิวณ

ของแควน้ทโีรลใต ้(SOUTH TIROL) ของออสเตรยี และแควน้

เวเนโต ้(VENETO) ของอติาล ี 
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- เทอืกเขาแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นแนวเขาทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ยอดเขาหนิปนูสงูตระการตาตัดกับ

ขอบฟ้า สรา้งความสวยงามแปลกตา เกดิจากการกัดกร่อนของธารน ้าแข็งและเกล็ดน ้าคา้ง เกดิรูปทรง

ตา่งๆ  

- พืน้ทีแ่หง่นีจ้งึไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามอกีหนึง่ที ่ดว้ยพืน้ทีข่นาด

ใหญ่ของเทอืกเขาแห่งนี้มพีืน้ที่มากกว่า 140,000 เฮกตาร ์และเทอืกเขาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์

ฟอสซลิที่ส าคัญอกีแห่งของโลก จงึเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มคีวามส าคัญ

อนัดับตน้ ๆ ของอติาล ี 

- ในชว่งหนา้รอ้นเมือ่หมิะละลายจะมทีุ่งหญา้และดอกไมส้สีวยปรากฎขึน้ตลอดแนวภูเขา ตลอดทางจะ

เป็นไรผ่ลไม ้อาท ิแอปเป้ิล ลกูแพร ์เชอรร์ี ่ฯลฯ  

แลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบมซูิลนิา่ (MISURINA LAKE)  

- ทะเลสาบแสนสวยขนาดใหญ่ทีซ่อ่นตัวอยู่ในหุบเขา อยูสู่งจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,754 เมตร  

- ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมความงามของทะเลสาบที่สะทอ้นภาพราว

กระจกใสโดยมฉีากหลังเป็นเทอืกเขาอนัสวยงาม  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นสูท่ะเลสาบเบรยีส (LAKE BRAIES)  

- อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาต ิFANES SENNES BRAIES เทอืกเขา

โดโลไมท ์ชมความสวยงามของทะเลสาบสเีขยีวมรกตสวยงาม  

- ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับเดนิเล่นชมทะเลสาบและบันทกึภาพ

ตามอธัยาศัย  

แล ้ว น าท่ า นสู่ เ มือ งคอร์ต ินา  ด ิ แอม เปซโซ  (CORTINA 

D’AMPEZZO / 1 ชม.)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาโดโลไมท ์กอ่นสงครามโลกครัง้ที ่1 ดนิแดนแถบนีไ้ดเ้ป็นอาณาจักรของออสเตรยี-

ฮงัการ ีหลังสงครามอาณาจักรออสเตรยี-ฮงัการลีม่สลาย ดนิแดนแหง่นีไ้ดต้กมาอยูใ่นประเทศอติาล ีแต่

วัฒนธรรม  ประเพณี ภาษายังคงเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี มกีารบรหิาร การจัดการ ระบบภาษีของ

ตนเอง  

- น าชมเมอืงอันทรงเสน่ห์ทีซ่่อนตัวอยู่ในหุบเขาโดโลไมท์ทีสู่งชัน เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นสกรีสีอร์ท 

แฟชัน่ล ้าสมยัและเป็นเมอืงตากอากาศทีบ่รรดาผูน้ าเทรนดช์ืน่ชอบ ถนนสายหลักคอรโ์ซ ทีค่ลาคล าไป

ดว้ยรา้นคา้แฟชัน่และแบรนดด์ังมากมาย มรีา้นคา้ขายของและโบสถป์ระจ าเมอืงอนัสวยงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ANCORA หรอืระดับเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ คอรต์นิา่ ด ิแอมเปซโซ ่– ออรต์เิซ ่- ยอดเขาอลัเป ด ิซอิซู ี– โบลซาโน ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านสูอ่อรต์เิซ ่(ORTISEI / 1 ชม. 30 นาท)ี เพือ่น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (CALBE CAR) ขึน้สูย่อด

เขาอลัเป ด ิซอิซู ี(ALPE DI SIUSI)  

- หนึง่ในภเูขาแสนสวยของเทอืกเขาโดโลไมท ์เป็นทุ่งหญา้ราบ

เลยีบบนภเูขาทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่ากวา้งใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป กลายเป็น

เหมอืนดนิแดนขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามแปลกตา มคีวาม

กวา้งประมาณ 56 ตารางกโิลเมตร เทอืกเขาโดโลไมทไ์ดรั้บ

การยกยอ่งใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE ในปี ค.ศ. 2009  

- ใหท้่านมเีวลาเก็บภาพสวย ๆ อันประทับใจกับบรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลับลงสูด่า้นลา่ง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงออรต์เิซ ่ 

- เมอืงเล็ก ๆ น่ารักในหุบเขาและเป็นเมอืงท่องเที่ยวเล่น

กฬีาสกใีนฤดูหนาว เมอืงเล็ก ๆ น่ารัก ในเขตเทอืกเขา

โดโลไมท ์ 

- ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย  

แลว้น าทา่นสูเ่มอืงโบลซาโน ่(BOLZANO / 45 นาท)ี  

- เมอืงในหบุเขา เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีพ่าดผ่านตอนเหนือของอติาล ีเมอืงนี้เป็นแหล่งปลูก

ผลไมใ้หญท่ีส่ดุของยโุรปแหลง่หนึง่   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม PARK หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  โบลซาโน ่– อนิสบรคู (ออสเตรยี) – การม์ชิ (เยอรมน)ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปเมอืงอนิสบรคู (INNSBRUCK / 1 ชม. 30 นาท)ี  

- เมอืงแสนสวยทีไ่ดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพกฬีาโอลมิปิคฤดูหนาว

ถงึ 2 ครัง้  

- น าชมเมอืงอนิสบรคู ชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ชม

โกลเดน้รฟู หรอืหลังคาทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่อดตีคอืสว่นหนึง่ของ

พระราชวังฤดูรอ้นในสมัยพระเจา้แมกซมิเิลียน แห่งอาณาจักร
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ออสเตรยี-ฮงัการ ีชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงรวมทัง้ครสิตัลทีล่อืชือ่ของออสเตรยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงการม์ชิ (GARMISH / 1 ชม.)  

- เมอืงเล็ก ๆ น่ารักในหบุเขา เมอืงทอ่งเทีย่วส าคัญของแควน้บา

วาเรยี อกีทัง้ยังเป็นเมอืงแห่งการเล่นสกใีนหุบเขาแอลป์ และ

เคยเป็นเจา้ภาพจัดงานโอลิมปิคฤดูหนาวมาแลว้ในปี ค.ศ. 

1936  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม SONNE หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก  การม์ชิ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ฮอลสตทั (ออสเตรยี)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่(ZUGSPITZ)  

- ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนี ในระดับ 2,964 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเลปานกลาง สมัผัสทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์  

- ใหท้่านมโีอกาสไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นหมิะและถ่ายรูปสวย ๆ 

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึบนลานซกุสปิตเซ ่พลาซ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย มเีวลาใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัลานหมิะตอ่ตามอธัยาศัย 

15.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อลสตทั (HALLSTATT / 3 ชม. 30 นาท)ี  

- เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่

เจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล และยังมี

ทวิทัศนท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนักเดนิทางมากมายจากทั่วทุกมมุ

โลก  

- น าท่านชมเมืองฮอลสตัท เดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลียบ

ทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ีสตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 

800 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบา้นเรอืนสไตลแ์อล

ไพนท์ีเ่กา่แกไ่มข่าดสาย บา้งก็อยูร่ะดับพืน้ดนิ บา้งก็อยูบ่นหนา้ผาลดหลั่นกันเป็นชัน้ ๆ และบา้นแต่ละหลัง

ลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่และดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม ปลายสดุของถนนซ ีสตราซ  

- ทา่นจะไดช้มจัตรัุสประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดับดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรอืนที่

สวยงาม  

- น าทา่นน ัง่รถรางขึน้สูจ่ดุชมววิบนภเูขา ชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของฮอลสตทั (WORLD HERITAGE 

VIEW POINT) อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกาแฟ หรอืเดนิเลน่   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบพืน้เมอืง เมนูปลาเทร๊าต ์ 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม  HERITAGE     ระดับเดยีวกนั   

หมายเหต ุ - เนือ่งจากฮอลสตัทมแีตโ่รงแรมเล็กๆ (4 ดาวมโีรงแรมเดยีว) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมอืงใกลเ้คยีง  

 - รถรางขึน้จุดชมววิมเีฉพาะมนีาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแลว้แต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวัน

อากาศไมด่)ี 

 

วนัทีเ่จ็ด  ฮอลสตทั – โคนกิซ ี(เยอรมน)ี – เบริช์เทสกาเดน – มวินคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูท่ะเลสาบโคนกิซ ี(KONIGSEE / 1 ชม. 20 นาท)ี  

- ทะเลสาบทีม่นี ้าใสราวกระจกใสในวันทีอ่ากาศดจีะสะทอ้นสคีราม

ของทอ้งฟ้าสวยงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้มแีหล่งก าเนดิจากการ

ละลายของหมิะบนยอดเขา ตัง้แต่ยคุน ้าแข็งกอ่ใหเ้กดิทะเลสาบที่

งดงาม  

- น าท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้าที่ถูกสรา้งขึ้นเพื่อใหบ้ริการ

นักท่องเที่ยวเพื่อไม่ เก ิดมลภาวะ เรือจะน าท่านล่องไปชม

บรรยากาศแห่ง ฟยอรด์ ชมความงามของภเูขาเจนเนอร ์(JENNER MOUNTAION) จนถงึโบสถเ์ซนต ์

บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้อยูร่มิทะเลสาบอันเป็นเสน่หข์องดนิแดนแห่ง ฟยอรด์นี ้

ชมความงามของบรรยากาศรอบ ๆ ตัวโบสถท์ีส่วยงามยิง่ จากนัน้เดนิทางกลับทา่เรอื 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 15 นาท)ี  

- เมอืงเล็ก ๆ ทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตร์ทีย่อ้นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้อยู่ปลายวน

อทุยานแหง่ชาตโิอบลอ้มดว้ยทวิทัศนอ์นังดงามแหง่ขนุเขาและทุง่หญา้ เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศชือ่

ดังของเยอรมน ี 

- ชมเมอืงเบริช์เทสกาเดน้ เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 1 ใน 6 เสน้ทางของเยอรมนีทีเ่รยีกขานกันว่าเสน้ทาง

ดอิลัไพนโ์รด้ ในอดตีเมอืงนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของฐานบญัชาการพรรคนาซใีหญท่างตอนใต ้ 

- ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงแสนสวย  

จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (MUNICH / 2 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรยีรัฐใหญ่ทางตอนใตข้อง

เยอรมน ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 2 คนื  
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วนัทีแ่ปด มวินคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมนครมวินคิ  

- เริม่จากชมบรเิวณรอบนอกของพระราชวังนมิเฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้นของบาวา

เรยี สถานทีป่ระสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิ ที ่2 ผา่นชมบรเิวณสนามกฬีาโอลมิปิคทีม่วินคิไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็น

เจา้ภาพเมือ่ ปี ค.ศ. 1972 ผา่นสนามฟตุบอลโลก 2006, พพิธิภณัฑ ์BMW ฯลฯ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

บา่ย น าทา่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีน (MARIEN PLATZ)  

- ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของ

มวินคิ เชน่ ศาลาว่าการเกา่ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของ

โบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่ 

- แลว้เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายประเภท เช่น นาฬกิา 

PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนดท์ุกชนดิ LOUISE VUITTON, PRADA, CHANEL 

หา้งสรรพสนิคา้และซปุเปอรม์าเก็ต หรอืเดนิชมชวีติความเป็นอยูข่องคนในมวินคิ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโรงเบยีรเ์ยอรมนั 

 

วนัทีเ่กา้ มวินคิ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศัยจัดกระเป๋ากอ่นเดนิทางกลับ จากนัน้เดนิทางไปสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 925 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพฯ 

 

06.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

วนัเดนิทาง 27 พ.ค. - 5 ม.ิย., 3-12, 17-26 ม.ิย., 24 ม.ิย. - 3 ก.ค. // 8-17, 22-31 ก.ค. 

อตัราคา่บรกิาร  **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแน่นมาก**    

รายการ พ.ค. - ม.ิย. ก.ค. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ                130,000 135,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(มเีตยีงเสรมิ)  ราคาทา่น

ละ    

107,000 111,000 
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เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคาทา่น

ละ 

98,000 102,000 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ   29,000 32,000 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000-10,000 บาท  

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก.   - คา่อาหารตามรายการ     

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ     - คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

-  คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ     - คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

-  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร   - คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั 

-  คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

ยโุรปโดโลไมท ์- ทโีรล - บาวาเรยี A 10 วนั (TG...2022) หนา้ 7  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 20 กก. (หากการบนิไทยมกีารปรบัเพิม่ข ึน้ บรษิทัฯ จะปรบัตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 ** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท     

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทวัร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทวัร ์  

-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการ

ท าธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลกูคา้  

หมายเหต ุ

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงานการ

ประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผ่นดนิไหว, ฝนตกหนัก, ภูเขาไฟระเบดิ 

ฯลฯ  
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง อัน

เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพื่อท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เท่านัน้ แตข่อเรียนแนะน าว่าท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิูกคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

น าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


