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Code: IU02-DEU+AUT+ITA-WithLoveA-10TG-Oct-Nov-146-A220920 

 

EUROPE WITH LOVE A 

บาวาเรยี - ทโีรล - โดโลไมท ์10 วนั (TG…2022) 

 

เยอรมน ี เบริช์เทสกาเทน - มวินคิ  

ออสเตรยี  เซนต ์วลูฟ์กงั - ฮอลสตทั - เซลล ์แอม ซ-ีคาปรนุ - เลยีนซ ์- นอยชตฟิ - ยอดเขาสตไูบ - อนิสบ

รคู  

อติาล ี คอรต์นิา ด ิแอมเปซโซ - ซาน กนัดโิด - ยอดเขาอลัเป ด ิซอิซู ี- โบลซาโน 

 ฝากรักจากยโุรป (EUROPE WITH LOVE) โปรแกรมทีก่ลั่นกรองจากประสบการณ์การเดนิทางในยโุรปมากกว่า 

30 ปี คัดสรรสดุยอดเมอืงสวยตามแนวเทอืกเขาแอลป์ที่ทอดผ่านพรมแดนของ 3 ประเทศ เยอรมนีตอนใต ้ออสเตรยี

ตอนกลาง อติาลตีอนเหนอื ธรรมชาตทิีค่ลา้ยกัน แต่เชือ้ชาตแิละวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง กลับท าใหแ้ต่ละเขตแต่ละเมอืง 

มคีวามงามเฉพาะตัวแบบยโุรปแท ้ๆ โปรแกรมนี้เหมาะมาก ๆ กับผูรั้กธรรมชาต ิขุนเขา ทะเลสาบ ป่าเขยีวขจใีนหนา้

รอ้น แต่เหลืองสม้ในเวลาใกลห้นา้หนาว (AUTUMN) เมอืงเล็กในหุบเขาที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว...หาที่อืน่ไม่ได ้

รับประกนัความสวยงามในเสน้ทางนี ้ 
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วนัแรก    กรงุเทพฯ  

 

22.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประตู 4) เคาน์เตอร ์H-J สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับ 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - มวินคิ (เยอรมน)ี - เบริช์เทสกาเทน - ทะเลสาบโคนกิซ ี- เซนต ์วูลฟ์กงั 

(ออสเตรยี) 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยเทีย่วบนิ TG 924 (บนิตรงประมาณ 11 ชัว่โมง) 

07.05 น. ถงึสนามบนิมวินคิ (MUNICH) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เทสกาเทน (BERCHTES- 

GATEN / 1 ชม. 45 นาที) เมืองเล็ก ๆ ที่มี

ความส าคัญทางดา้นประวัติศาสตร์ที่ยอ้นกลับไป

ในชว่งปี ค.ศ. 1102 ตัง้อยูป่ลายวนอทุยานแห่งชาติ

ทีโ่อบลอ้มดว้ยทวิทัศน์อันงดงามแห่งขนุเขาและทุ่ง

หญา้ เ ป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของ

เยอรมนี ชมเมอืงเบริช์เทสกาเดน้ เมอืงท่องเทีย่วที่

ส าคัญ 1 ใน 6 เสน้ทางของเยอรมนทีีเ่รยีกขานกนัวา่

เสน้ทางดอิลัไพนโ์รด้ ในอดตีเมอืงนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

ฐานบญัชาการพรรคนาซทีางตอนใต ้เดนิเลน่ชมเมอืงแสนสวย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

 

บา่ย น าท่านสูท่ะเลสาบโคนกิ (KONIGSSEE / 30 

นาที) ทะเลสาบกษัตริย์ที่มีน ้ าใสราวกับมรกต

ขนาบขา้งดว้ยภูเขาอัลไพน์แห่งเทอืกเขาแอลป์ 

มลีักษณะคลา้ยฟยอรด์ ท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้ได ้

ชื่อว่าเป็นฟยอร์ดแห่ง เทือกเขาแอลป์ที่แสน

งดงาม มตีน้ก าเนดิจากการละลายของกลาเซยีร์

บนยอดเขาตัง้แต่ยคุน ้าแข็ง กอ่ใหเ้กดิทะเลสาบ

และธารน ้าทีแ่สนงดงาม  

น าทา่นลอ่งเรอืพลังงานไฟฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่ใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1909 เพือ่ลดการเกดิ

มลภาวะในอากาศ เรือจะน าท่านล่องไปชมบรรยากาศที่แสนงดงาม ชมโบสถ์เซนต์บาโธโลมา (ST. 
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BARTOLOMA CHURCH) โบสถค์รสิตน์กิายคาทอลกิ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมบาโรก มหีลังคาทรงหัวหอมสี

แดงเป็นเอกลักษณ์ จากนัน้เดนิทางกลับทา่เรอื  

 

แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซนต ์วลูฟ์กงั (ST. WOLFGANG / 1 ชม. 40 นาท)ี เมอืงรสีอรท์เล็ก ๆ ในหุบเขา

รมิทะเลสาบวูลฟ์กังทีส่วยงามโรแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ของออสเตรยีทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงู ทะเลสาบสวย

ใส และทุง่หญา้เขยีวขจ ีเป็นทีป่ระทับใจของนักทอ่งเทีย่ว  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   

 ทีพ่ักโรงแรม SCALARIA หรอืระดับเดยีวกนั  

หมายเหต ุ เนื่องจากแถวนี้เป็นเมอืงเล็ก ๆ และโรงแรมเป็นแบบธุรกจิในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ หากโรงแรมเต็มมาก

อาจไปพักเมอืงขา้งเคยีง แตรั่บรองวา่ดแีละสวยแน่นอน  

 

วนัทีส่าม   เซนต ์วลูฟ์กงั - ฮอลสตทั - เซลล ์แอม ซ-ีคาปรนุ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

ออกเดนิทางสู่เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT 

/ 30 นาท)ี เมอืงมรดกโลกทีเ่กา่แกย่อ้นหลัง

กลับไปกว่า 4,000 ปี ชว่งทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ด

ในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

และยังมทีวิทัศน์ทีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของ

นักเดนิทางมากมายจากทั่วทกุมมุโลก  

น าท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเทา้เลาะริม

ทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกว่า “ซ ี

สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 

800 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีศ่ลิปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบา้นเรอืนสไตลแ์อล

ไพนท์ีเ่กา่แกไ่มข่าดสาย บา้งก็อยูร่ะดับพืน้ดนิ บา้งก็อยูบ่นหนา้ผาลดหลั่นกันเป็นชัน้ ๆ และบา้นแต่ละหลัง

ลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่และดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม ทา่นจะไดช้มจัตุรัสประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิ

ขนาดยอ่ม ประดับดว้ยน ้าพกุลางลาน และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

น าทา่นน ัง่รถรางขึน้สู่จุดชมววิบนภูเขา ชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE 

VIEW POINT) อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นน่ังจบิกาแฟ หรอืเดนิเลน่  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (เมนูปลาเทร๊าซ)์ 
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บา่ย น าท่านสูเ่ซลล ์แอม ซ-ีคาปรุน (ZELL AM SEE-

KAPRUN / 2 ชม. 15 นาที) เมอืงแห่งภูเขา 

ทะเลสาบ และธารน ้าแข็ง เป็นเมอืงตากอากาศเล็ก ๆ 

รมิทะเลสาบทีถู่กโอบลอ้มไปดว้ยทวิเขาสวยแสนโร

แมนติก และยื่นออกไปในทะเลสาบเซลล์ (ZELL 

LAKE) เป็นทีน่ยิมส าหรับการท ากจิกรรมทางน ้า และ

กฬีาฤดูหนาว อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงตาม

อธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SPORT ALPENBLICK HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่   เซลล ์แอม ซ-ีคาปรนุ - เลยีนซ ์- คอรต์นิา ด ิแอมเปซโซ (อติาล)ี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเลยีนซ ์(LIENZ) ผ่าน

เสน้ทาง GROSSGLOCKNER HIGH ALPINE 

ROAD ถนนทีสู่งทีส่ดุและสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ประเทศออสเตรีย มคีวามยาวเกอืบ 50 กโิลเมตร 

อยูใ่น HOHETAUERN NATIONAL PARK เสน้ทาง

คดโคง้ไปตามไหล่เขา ในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสจะ

เห็นยอดเขา GROSSGLOCKENR เทือกเขาอัน

ยิง่ใหญท่ีค่วามสงู 3,798 เมตร และเป็นเทอืกเขาที่

สงูทีส่ดุในประเทศออสเตรยี  

ผา่นชมความสวยงามทีม่ธีรรมชาตอินัสวยงาม หมูบ่า้นเล็ก ๆ และป่าไมอ้ันอดุมสมบรูณ์ ในชว่งหนา้หนาวจะ

เห็นเทอืกเขาทีเ่ต็มไปดว้ยธารน ้าแข็งขาวโพลนอนัสวยงาม  

หมายเหต ุ เสน้ทาง GROSSGLOCKENR จะเปิดเฉพาะเดอืนพฤษภาคม - เดอืนตลุาคม และปิดในวันทีอ่ากาศไมด่ ีเชน่ 

ฝนตกหนัก หมิะตกหนัก แตเ่สน้ทางคูข่นานอืน่เปิดตลอดทัง้ปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบมซูิลนิา่ (MISURINA LAKE / 1 ชม.) ทะเลสาบแสนสวยขนาดใหญ่ทีซ่อ่นตัว

อยูใ่นหบุเขา อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,754 เมตร ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมความงาม

ของทะเลสาบทีส่ะทอ้นภาพราวกระจกใสโดย

มฉีากหลังเป็นเทอืกเขาอนัสวยงาม  

 

แลว้น าท่านสู่เมอืงคอรต์นิา ด ิแอมเปซโซ 

(CORTINA D’AMPEZZO / 30 นาท)ี เมอืง

ที่ตัง้อยู่เชงิเขาโดโลไมท์ ก่อนสงครามโลก

ครัง้ที่ 1 ดนิแดนแถบนี้ไดเ้ป็นอาณาจักรของ

ออสเตรีย-ฮังการี หลังสงครามอาณาจักร

ออสเตรยี-ฮังการลี่มสลาย ดนิแดนแห่งนี้ไดต้กมาอยูใ่นประเทศอติาล ีแต่วัฒนธรรม ประเพณี ภาษายังคง

เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี มกีารบรหิาร การจัดการ ระบบภาษีของตนเอง  

น าชมเมอืงอนัทรงเสน่หท์ีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขาโดโลไมทท์ีส่งูชนั เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในดา้นสกรีสีอรท์ แฟชัน่

ล ้าสมยัและเป็นเมอืงตากอากาศทีบ่รรดาผูน้ าเทรนดช์ืน่ชอบ ถนนสายหลักคอรโ์ซ ทีค่ลาคล ่าไปดว้ยรา้นคา้

แฟชัน่และ  แบรนดด์ังมากมาย มรีา้นคา้ขายของและโบสถป์ระจ าเมอืงอนัสวยงาม  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม ANCORA หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้   คอรต์นิา ด ิแอมเปซโซ - ซาน กนัดโิด  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านสู่บารนัซี (BARANCI) หนึ่งในเทือกเขาโดโลมติี้ (DOLOMITI) หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ตาม

ภาษาอังกฤษว่าโดโลไมท ์(DOLOMITES) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขต

ตะวันออกเฉียงเหนือของอติาลี ครอบคลุมอาณา

บรเิวณของแควน้ทโีรลใต ้(SOUTH TIROL) ของ

ออสเตรยี และแควน้เวเนโต ้(VENETO) ของอติาล ี

เทอืกเขาแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นแนวเขาทีง่ดงามทีสุ่ด

แห่งหนึง่ของโลก ยอดเขาหนิปนูสงูตระการตาตัด

กับขอบฟ้า สรา้งความสวยงามแปลกตา เกดิจาก

การกัดกร่อนของธารน ้าแข็งและเกล็ดน ้าคา้งเกดิ

รปูทรงตา่ง ๆ พืน้ทีแ่ห่งนี้จงึไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น
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มรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามอกีหนึง่ที ่ดว้ยพืน้ทีข่นาดใหญ่ของเทอืกเขาแห่งนี้มพีืน้ทีม่ากกว่า 

140,000 เฮกตาร ์และเทอืกเขาแ  หง่นี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ฟอสซลิทีส่ าคัญอกีแห่งของโลก จงึเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคัญอนัดับตน้ ๆ ของอติาล ี 

 

น าท่านสูล่านกจิกรรมกลางแจง้ในเมอืงซาน กนัดิ

โด (SAN CANDIDO / 45 นาท)ี เพลนิเพลดิกับ

เครือ่งเลน่ขนาดใหญ ่FUN-BOB RIDE รถรางเลือ่น

ทีม่คีวามยาวกว่า 1.7 กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 10 

เมตร / วินาที อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลิดกับ

กจิกรรมตา่ง ๆ ตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าท่านชมทะเลสาบเบรยีส (LAKE BRAIES) อยู่

ในเขตอทุยานแหง่ชาต ิFANES SENNES BRAIES 

เทือกเขาโดโลไมท์ ชมความสวยงามของ

ทะเลสาบสเีขยีวมรกตสวยงาม  

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัเดนิเลน่ชมทะเลสาบและ

บนัทกึภาพตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก CRISTALLO HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก   ซาน กนัดโิด - ยอดเขาอลัเป ด ิซอิซู ี- หมูบ่า้นซานตา แมดดาเลนา - โบลซาโน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นสูอ่อรต์เิซ ่(ORTISEI / 2 ชม.) เพือ่น า

ทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า (CALBE CAR) ขึน้สูย่อด

เขาอลัเป ด ิซอิูซ ี(ALPE DI SIUSI) หนึง่ใน

ภเูขาแสนสวยของเทอืกเขาโดโลไมท ์เป็นทุ่ง

หญา้ราบเลยีบบนภเูขาทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่ากวา้งใหญ่

ที่สุดในยุโรป กลายเป็นเหมือนดนิแดนขนาด

ใหญ่ที่มคีวามสวยงามแปลกตา มีความกวา้ง

ประมาณ 56 ตารางกโิลเมตร เทอืกเขาโดโล
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ไมทไ์ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE ในปี ค.ศ. 2009 ใหท้า่นมเีวลาเก็บภาพสวย ๆ 

อนัประทับใจกบับรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 

บา่ย น าท่านน่ังกระเชา้กลับลงสู่ดา้นล่าง แลว้

เดนิทางสู่หมู่บา้นซานตา แมดดาเลนา 

(SANTA MADDALENA / 45 นาที) 

หมู่บ า้นเ ล็ก  ๆ  ที่มีความสวยงามของ

บรรยากาศที่ถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขา

โดโลไมท ์เป็นอกี 1 เมอืงตากอากาศทีค่น

นยิมมาท่องเทีย่ว พักผ่อน หรอืเล่นสกแีละ

ปีนเขา  

ชมภายนอกของโบสถ์ประจ าเมอืง พรอ้ม

เก็บภาพบรรยากาศทีม่เีบือ้งหลังเป็นภเูขาสงูใหญข่องภเูขา ODLE อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่น หรอืเพลดิเพลนิ

กบัการเดนิเลน่สดูอากาศบรสิทุธิ ์พรอ้มชมความสวยงามของทวิทัศนเ์ทอืกเขาทีท่อดยาวสดุสายตา  

 

น าท่านสูเ่มอืงโบลซาโน (BOLZANO / 45 นาท)ี เมอืงในหุบเขา เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีพ่าด

ผา่นตอนเหนอืของอติาล ีเมอืงนีเ้ป็นแหลง่ปลกูผลไมใ้หญท่ีส่ดุของยโุรปแหลง่หนึง่  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม PARKHOTEL LAURIN หรอืระดับเดยีวกนั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีเ่จ็ด   โบลซาโน - นอยชตฟิ (ออสเตรยี) - ยอดเขาสตไูบ - อนิสบรคู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู่เมอืงนอยชตฟิ (NEUSTIFT / 2 

ชม.) เมอืงแห่งชาเลต์ (บา้นไมเ้ขตภูเขา

แอลป์) เมอืงทีท่่านจะไดส้ัมผัสวถิชีวีติความ

เรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย เมอืงที่มี

ธรรมชาตลิอ้มรอบและอากาศบรสิทุธิ ์ 

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่น หรอืเดนิเล่นชมเมอืง

ทีน่่ารักสดุ ๆ เมอืงหนึง่ของออสเตรยี  
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จากนัน้น าน ัง่กระเชา้ขึน้สู่ยอดเขาสตูไบ (STUBAI) ในระดับความสูง 2,900 เมตร เพือ่ชมธารน ้าแข็ง

สตูไบทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในออสเตรยี อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสกับลานหมิะกวา้ง ชมทัศนียภาพทีส่วยงาม

ของเทอืกเขาทโีรล เลน่หมิะและบนัทกึภาพ พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนอ์นังดงามยิง่  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  

 

บา่ย น าท่านลงจากยอดเขา แลว้เดนิทางต่อสู่เมอืง     

อนิสบรูค (INNSBRUCK / 30 นาท)ี เมอืงแสน

สวยทีไ่ดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพกฬีาโอลปิิคฤดู

หนาวถงึ 2 ครัง้ ชมเมอืงอนิสบรคู  

ชมย่านเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม ชม

โกลเดน้รูฟ หรอืหลังคาทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่

อดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูรอ้นในสมัย

พระเจา้แมกซมิเิลยีน แห่งอาณาจักรออสเตรยี-

ฮังการี ชมและเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองรวมทัง้

ครสิตัลทีล่อืชือ่ของออสเตรยี  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม INNSBRUCK HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

วนัทีแ่ปด   อนิสบรคู - มวินคิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

จากนั้นออกเดนิทางสู่นครมวินคิ (MUNICH / 2 

ชม. 40 นาท)ี นครหลวงแห่งบาวาเรยีรัฐใหญ่ทาง

ตอนใตข้องเยอรมน ี 

น าท่านชมนครมวินิค เริม่จากชมบรเิวณรอบนอก

ของพระราชวังนิมเฟนเบริก์ (NYMPHENBURG) 

พระราชวังฤดูรอ้นของ บาวาเรีย สถานที่ประสูติ

ของกษัตรยิล์ุดวกิที ่2 ผ่านชมบรเิวณสนามกฬีาโอ

ลมิปิคที่มวินิคไดรั้บเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพเมื่อ ปี 

ค.ศ. 1972 ผา่นสนามฟตุบอลโลก 2006, พพิธิภณัฑ ์BMW ฯลฯ  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารแบบเอเชยี  

 

บา่ย น าท่านสู่บรเิวณจตัุรสัมาเรยีน (MARIEN 

PLATZ) ยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็น

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของมวินคิ เชน่ ศาลาว่าการ

เก่าในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถ์

แม่พระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ แลว้เดนิ

เล่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายประเภท เช่น 

กระเป๋าแบรนดท์ุกชนิด LOUISE VUITTON, 

PRADA หา้งสรรพสนิคา้และซปุเปอรม์าเก็ต 

หรอืเดนิชมชวีติความเป็นอยูข่องคนในมวินคิ   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารโรงเบยีรเ์ยอรมนั 

 น าเขา้ทีพ่ักโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั  

 

วนัทีเ่กา้    มวินคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 อสิระตามอธัยาศัยจดักระเป๋ากอ่นเดนิทางกลับ จากนัน้เดนิทางไปสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 925 

 

วนัทีส่บิ    กรงุเทพฯ 

 

06.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้) 

 

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

EUROPE WITH LOVE A บาวาเรยี - ทโีรล - โดโลไมท ์10 วัน (TG…2022) 

 

วนัเดนิทาง  15-24, 21-30 ต.ค., 04-13, 11-20 พ.ย. 
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อตัราคา่บรกิาร  **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแน่นมาก **    

รายการ ราคา 

ผูใ้หญ ่หอ้งคู ่ทา่นละ 146,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 120,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทา่นละ 110,000 

พักเดยีวเพิม่ทา่นละ                     26,000 

 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ัว๋กรุ๊ป กรณุาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 3,000-5,000 บาท / 

ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี  

 

อตัราคา่บรกิารรวม                                                                                    

-  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเป็นหมูค่ณะ - คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ  

-  คา่ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้-ลงทา่นละ 1 ใบ  - คา่อาหารตามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่  - คา่มคัคเุทศกอ์ านวยความสะดวก 

-  คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ - คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบไมเ่กนิ 20 กก. (เฉพาะการบนิไทย)- คา่ทปิคนขบัรถ 3 ยโูร/คน/วนั  

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วัน (ยกเวน้วันสดุทา้ยจากโรงแรม-ไปสนามบนิ) 

-  ค่าประกันอบุัตเิหตุ ในวงเงนิ 1,000,000.-บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000.-บาท (ไมคุ่ม้ครองโรค

ประจ าตวั) 

** ปกตแิลว้ทัวรท์ั่วไปจะใชป้ระกนัของตัวแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแต่อบุัตเิหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมืน่หัว 

และเบีย้ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของเรามซีือ้ประกัน ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกท่านอกี 1 ฉบับ 

เจ็บป่วยจากการเดนิทางจากอุบัตเิหตุหรือสาเหตุอืน่ ถา้เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกว่าทัวร์

ทั่วไป ยกเวน้โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  

- คา่สมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิ 20 กก. (แตห่ากการบนิไทยมกีารปรับขึน้ บรษัิทฯ จะปรับตามประกาศของการบนิไทย) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 
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การจองและช าระเงนิ 

-  กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วันหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

การยกเลกิ  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วัน หักคา่มดัจ า 16,000.-บาท   

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วัน ไมค่นืมดัจ า (31,000.-บาท)   

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์  

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 

 

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 12 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วัน และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั อาท ิการยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุ

งานการประทว้งจลาจล ปัญญาอนัเกดิจากการเมอืง, ภยัสงคราม, ภยัธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝนตกหนัก

, ภเูขาไฟระเบดิ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออก

เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามนัทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยนัจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิ์

ทางการทตูคุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรอง

แพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร์

เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
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-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

รว่มกนั สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้ง

เกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพือ่ท่องเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เล่มสี

เลอืดหม ู

-  ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ ๆ ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทางตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เช็คไปยโุรปอกีครัง้จะดกีว่า 

เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้ง

จบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนื่องมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสัมมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดับเดยีวกนั 

-  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 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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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 

 


