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Code: IH14-AUT+CZE+DEU+CHE-108OS+LX-Mar-Apr 2023-108-113-A221109 

 

10 วนั 8 คนื ออสเตรยี – เชค – เยอรมน ี– สวสิ  

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆกบัเสน้อนัซนี ธรรมชาต ิและเมอืงใหม่ๆ ใน 4 ประเทศ 

 

 

 

 

***บนิตรง เวยีนนา และ ซูรคิ โดย... ออสเตรยีน และ สวสิ แอรไ์ลนส์*** 

 

18 – 27 มนีาคม 2566 : 108,800 บาท 

8-17 เมษายน 2566 : 113,800 บาท 

รวมคา่วซีา่และทปิตา่งๆแลว้  

 

เวยีนนา, พระราชวงัเชนิบรนุน,์ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตปานนด์อฟ, เบอรโ์น, ปราก, เชสกีค้ลมุลอฟ, ลนิซ ์

 ฮลัลส์ตทัท,์ ซาลส์บวรก์, อนิชบรูค, เคเบิล้คารข์ ึน้เขานอรธ์เคทเทอ, เคเบิล้คารข์ ึน้เขาซุกสปิตเซ,่  

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน,์ เคมพเ์ทนิ, ลนิเดา, คอนสแตนซ,์ เกาะไมเนา, ซูรคิ 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – เวยีนนา 

 

11.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ส อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

14.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (บนิตรง) โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลนส์ เทีย่วบนิ 

OS016 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทุกทีน่ั่ง 

และสายการบนิมบีรกิาร อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ระหวา่งเทีย่วบนิตรง สูก่รงุเวยีนนา 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NH Vienna Airport Hotel****  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  เวยีนนา - พระราชวงัเชนิบรนุน ์- ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต - เบอรโ์น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังเชนิบรนุน ์(Schönbrunn Palace) พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮ์บัสเบริก์  

ชมความงดงามของพระราชวัง มคีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวังใดในยุโรปทีม่กีารตกแต่ง

หอ้งดว้ยศลิปะในหลายรูปแบบทัง้บารอครอคโคโค ศลิปะประยุกต์จากทางเอเซยี และยังมเีครื่องเรือน 

เครือ่งใชต้า่งๆประดับอยูอ่ยา่งสวยงาม  

จากนัน้น าทา่นไปยงัสว่นส าคัญทีส่ดุของอทุยานโกลเรยีดด ์(Gloriette) เป็นอาคารดา้นหลังสดุ ทีต่ัง้อยู่

บนเนินที่สามารถชมความยิง่ใหญ่ งดงาม ของพระราชวังเชนิบรุนน์  ในแบบพาโนรามาที่ ตัวอาคารนี ้

ประกอบดว้ยซุม้โคง้ 11 ซุม้ รองรับดว้ยเสาดอรกิแบบกรกี ยอด บนสุดของอาคารสรา้งเป็นรูปนกอนิทรี

เหยยีบลกูโลก ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของราชวงษ์ฮบัสบ์วรก์ 

 

จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม นครเวยีนนา (Vienna) น าทา่นสู ่Stephansplatz เป็นจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรุง

เวียนนาและถือเป็นศูนย์กลางของเมือง ชื่อของจัตุรัสนี้มาจากมหาวิหารที่งดงามซึง่เป็นที่ตั ้งของ 

Stephansdom หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ St. Stephen's Cathedral  

 

น าทา่นเขา้ชมความงามของมหาวหิารเซน็ตส์ตเีฟน มหาวหิารในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอันเกา่แก ่ซึง่ตัง้

เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นดว้ยหอคอยทรงแหลมสูง  และ

หลังคาโบสถท์ีไ่ดรั้บการตกตแต่งลวดลายอยา่งวจิติรงดงาม และยังเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์พระบรมศพของ

จักรพรรดฟิรดีรชิที ่3 และเจา้ชายยจูนีแหง่ซาวอยอกีดว้ย  
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จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งอสิระในยา่นถนนคนเดนิ “คารท์เนอรส์ตรที” ทีม่นัีกท่องเทีย่วนยิมน่ังจบิกาแฟ

ตน้ต ารับแท ้และชมิชดัเกอรเ์คก้อนัเลือ่งชือ่ของเวยีนนา พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้จากหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้

มากมาย เชญิท่านเลอืกซือ้หาของฝากจากออสเตรยี อาทเิชน่ เครือ่งแกว้เจยีระไน, ครสิตัล ของทีร่ะลกึ

ตา่งๆ หรอืสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ปานดอรฟ์เอาทเ์ล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี เอาทเ์ล็ตขนาดใหญก่วา่ 130 รา้นคา้  

อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย อาทเิชน่ Armani, Bally, Burberry, 

Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆอกีมากมาย  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบอรโ์น (Brno) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) 

เมอืงใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอรโ์น เป็นเมอืงในสาธารณรัฐเช็กที่

เป็นทีรู่จ้ัก จากอาคารสถาปัตยกรรมศลิปะสมัยใหม่เชน่ Villa Tugendhat ซึง่สรา้งใหม่ในปี 1930 โดย

สถาปนกิ Mies van der Rohe  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Hotel Continental Brno ****หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม  เบอรโ์น - ปราก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นถา่ยรปูมหาวหิารเซน็ตปี์เตอรแ์อนดป์อลล ์ตัง้อยูบ่นเนนิเขา Petrov มหาวหิารไดรั้บการบรูณะหลาย

ครัง้ ระหวา่งปี ค.ศ.1749 - 1746 และไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นสไตลบ์าโรค้ แต่พอถงึศตวรรษที ่19 - 20 มหา

วหิารไดรั้บอทิธพิลของศลิปะแบบนีโอ-โกธคิ แต่ถงึจะบรูณะปรับเปลีย่นไปอยา่งไร ความสวยงามสง่าและ

ความขลังยงัคงอยูต่ราบจนทกุวันนี้   

 

น าทา่นชมเมอืงเกา่เบอรโ์น ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 2011  

น าท่านชมอาคารในเมอืงเก่าย่านคนเดนิเทา้ มเีสน่หใ์นสไตลส์ถาปัตยกรรมเก่าแก่ดัง้เดมิและถือเป็น

เอกลักษณ์ของเมอืงนี ้ 

น าทา่นแวะถา่ยรปูทีย่า่นเมอืงเกา่ชมจัตุรัสเสรภีาพ  (Liberty Square) หรอื นามติ ีสโวโบเดย ์Namesti 

Svobody เป็นลานกลางเมอืงใหญ่ทีส่ดุและส าคัญทีส่ดุของเบอรโ์น สรา้งในศตวรรษที1่3 ลักษณะเป็นรูป

สามเหลีย่ม เป็นทีต่ัง้ของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ทีง่ดงามดว้ยศลิปะหลากหลายทีเ่กดิขึน้ในยุคกลางของยุโรป 

เชน่ ปราก คอลัมน ์Plague Column เสาแกะสลักสไตลบ์าโรค้สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1679 ยอดเสาประดับดว้ย

รูปปั้นของพระนางมาเรยีน (พระแม่มารอีา) อาคารดา้นหนา้ตกแต่งสไตลอ์ัตลานเตส Atlantes เป็นรูปปั้น

ยกัษ์แอตลาส(ยกัษ์แบกโลก) กึง่ เปลอืยน่าเกลยีด 4 ตนยนืพงิเสาของอาคาร แท่งนาฬกิาดาราศาสตรส์ดี า

ศิลปะร่วมสมัยรูปทรงคลา้ยกระสุน และลานน ้ าพุ ทรงกระบอกต ่าร่วมสมัย และอาคารอื่น ๆ  ที่มี

สถาปัตยกรรมเป็นแบบเรอเนซองสแ์ละบาโรค้  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอร์โนโมราเวียตอนใต ้การ

ก่อสรา้งเริม่ตน้ในช่วงครึง่แรกของศตวรรษที่ 13 โดยกษัตรยิ ์Premyslid และเสร็จสมบูรณ์โดย King 

Ottokar II แหง่โบฮเีมยี ปราสาทขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่13 และทีต่ัง้ของ Margraves 

Moravian ในชว่งกลางศตวรรษที ่14  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมThe Ossuary of St. James’s Church โบสถท์ีเ่คยเป็นสสุานและทีเ่ก็บกระดูกทีใ่หญ่

เป็นอนัดับ 2 ของยโุรป  

ถกูสรา้งขึน้ใน ตน้ ค.ศ.13 เพือ่ใชเ้ป็นทีส่สุาน แตจ่ านวนศพทีถ่กูฝังก็เพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วตามการเตบิโต

ของเมอืงท าใหท้างโบสถต์อ้งขดุเอาศพเดมิขึน้มาและเก็บไวท้ีท่ีห่อ้งเก็บกระดูกใตด้นิ  เพือ่ใหม้พีืน้ที ่ทีจ่ะ

ฝังศพทีม่าให ้ทีน่ีม่ศีพทีถ่กูฝังอยูท่ัง้หมดราวๆ 50,000 ศพ และดว้ยเหตุนี้ท าใหท้ีส่สุานเกดิโรคระบาดและ

โรค อหวิาห ์สสุานแห่งนี้จงึถูกปิดลงและปฏริูป โดยโจเซฟที ่2  ศพทีถู่กขดุขึน้มาไดน้ าไปเก็บไวท้ีห่อ้งใต ้

ดนิ ก าแพงทีเ่คย ลอ้มรอบสุสานถูทุบทิง้ สนามบรเิวณทีเ่ป็นสสุานถูกปูใหม่ดว้ยหนิจนไมเ่หลอืภาพสสุาน
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อย่างที่เคยเป็น ในปี ค.ศ. 1995 โบสถ์แห่งนี้ยังถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได ้

กลายเป็น 1 ในไฮไลทข์องสถานทีท่อ่งเทีย่วใน เมอืงเบอรโ์น  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุปราก (Prague) (ระยะทาง 204 กม. ใช ้เวลา ประมาณ 2.45 ชม.)  

น าท่านเที่ยว ชมกรุงปราก ดนิแดนอันเป็นทีเ่ลื่องลือและมผีูค้นเดนิทางไปชมเมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์

ยอ้นหลังไปราว 2,000 ปี จงึเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 

โรมนัเนสก ์กอทกิ เรอเนซองส ์บาโรก รวมทัง้ศลิปะรูปแบบต่างๆท าใหก้รุงปรากเป็นเมอืงทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

ประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหก้รุงปรากเป็นเมอืงมรดก

โลกดา้นวัฒนธรรม   

น าชม หอนาฬกิาดาราศาสตร(์Prague Astronomical Clock) ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะมาเฝ้ารอการตบีอกเวลา

ทกุๆ 1 ชัว่โมงจะมรีปูปัน้สบิสองนักบญุเดนิเวยีนออกมาบรเิวณเวทเีล็กๆ เหนอืนาฬกิา ซึง่นักบญุแต่ละองคก์็

จะมอีริยิาบถแตกตา่งกนัตามความหมาย  

น าท่านเทีย่วชม จัตุรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)  แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ าเมอืงปราก ที่

เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ ทีท่อดยาวตลอดเสน้ถนนของยา่น นับเป็นยา่นการคา้ที่

มทีัศนียภาพสวยงาม เพราะไมเ่พยีงอาคารต่างๆ ในยา่นทีม่เีอกลักษณ์ โดดเด่นเท่านัน้แต่ยังตัง้อยูใ่กลก้ับ

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิและประตมิากรรมรูปปั้นพระบรมรูปทรงมา้ของกษัตรยิเ์วนเชสลาส อดตีผูน้ าคน

ส าคัญของสาธารณรัฐเชก็ และยงัเป็นองคอ์ปุถัมภห์ลักในการน าศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแพรด่ว้ย  

 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Clarion Congress ****หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  ปราก - เชสกีค้ลมุลอฟ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุในสาธารณรัฐเช็กสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.885 โดยเจา้ชายบรโิวจ ปราสาทอศัวนิโบราณทีส่รา้งขึน้ในแบบศลิปะกอทกิทีส่ง่างามซึง่ในปัจจุบันใช ้

เป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดเีชก็ น าทา่นชมความใหญโ่ตโออ่า่ของตัวปราสาท  

 

เขา้ชมโบสถเ์ซนตไ์วตัส (Saint Vitus Cathedral) ทีเ่ด่นเป็นสง่า เขตโกลเดน้เลน ซึง่เคยใชเ้ป็นทีพ่ านัก

ของชา่งฝีมอืในยคุสมยักอ่น  

โบสถแ์ห่งนี้เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ในศลิปะแบบกอทกิ มกีารกอ่สรา้งเรือ่ยมาเป็น

เวลาหลายรอ้ยปี จนมาเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 มหีนา้ต่างกระจกสทีีง่ดงามเป็นรูปภาพของนักบญุและ

เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา แลว้ยงัเป็นทีเ่ก็บมงกฎุเพชรทีท่ าขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 กษัตรยิผ์ูส้รา้ง

ความเจรญิสูงสุดจนท าใหก้รุงปรากกลายเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโบฮเีมียและจักรวรรดโิรมันอัน

ศักดิส์ทิธิ ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่สะพานชาลส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ญัลักษณ์ของเมอืง สรา้งดว้ยหนิขนาด

ใหญ ่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงปรากสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14  

ชือ่เดมิเรยีกว่า “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปลีย่นชือ่ ตามพระนามของพระเจา้ชาลส ์อยูย่า่น

จัตรัุสและตัวเมอืงเกา่ (Old Town Square) ทีค่ลาสสกิโดยเฉพาะอาคารศาลาเทศบาลกรงุปราก บนสะพาน

ประดับดว้ยรปูปัน้ของนักบญุถงึ 28 องค ์ชาวครสิตเ์ชือ่ว่า หากเดนิผ่านสะพานแห่งนี้ ตอ้งขอพรจากนักบญุ

จอหน์เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกีค้รุมลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชม.) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมอืงเล็กๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งโบฮเีมยี ความโรแมนตกิ

ดจุเทพนยิาย  

  น าทา่นเทีย่วชม เมอืงเชสกีค้รมุลอฟ (Cesky krumlov)  

- เมอืงเล็กตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัตตาวา่ (Vltava) แมน่ ้าสายใหญจ่ากกรุงปราก (Prague) ทีไ่หลคดเคีย้ว

ไปมาคลา้ยรูปตัว S รอบเมอืง เมอืงเชสกีค้รุมลอฟเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่รี่องรอยของประวัตศิาสตรย์คุ

กลางอยู่มากมาย  ดังจะเห็นไดจ้ากการตกแต่งในบรเิวณต่าง ๆ รวมถงึสถาปัตยกรรมทีอ่ยูภ่ายใน 

อาท ิปราสาทครมุลอฟ ปราสาทแลนดม์ารค์ของเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองรองจากปราสาทกรงุ

ปราก เมอืงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทัง้ทางวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาตเิมือ่ปี ค.ศ.1992  

 

 น าท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า 700 ปี ภายใตก้ารครอบครองของขุนนาง 3 ตระกลู หลงจากนัน้

ตกเป็นของเยอรมัน โชคดใีนสงครามโลกทัง้ที ่2 รอดพน้จากสงคราม ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ และตัวเมอืง

ยงัคงรักษาเอกลักษณ์ดัง้เดมิไว ้ 

  น าทา่นชมปราสาททีม่กีารตกแตง่ลวดลายดว้ยเทคนคิปูนปัน้ อกีทัง้ภายในยงัมหีอ้งต่าง ๆ ทีเ่ก็บรวบรวม

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงรวมถงึจัดแสดงสิง่ของส าคัญตา่ง ๆ ไวม้ากมาย  

 

 น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตว์ตีสุ (Church of St Vitus)  

  โบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์กธคิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่15 ภายในมแีทน่บชูาบารอค ทีอ่ทุศิใหก้บัเซนต์

วตีสุ และพระแมม่าร ีชมความงดงามของภาพฝาผนัง ทีเ่ป็นภาพวาดทางศาสนา  
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 จากนัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วเมอืง ทีม่คีวามโดดเด่น และมเีสน่หเ์หมาะกับการบันทกึรูปมากทีสุ่ด 

ดว้ย อาคารบา้นเรอืนในเชสกีค้รุมลอฟทีน่ยิมสรา้งเป็นอาคารหลังเล็ก ทาหลังคาดว้ยสแีดงอมน ้าตาล และ

เมือ่มองจากมมุสงู จะไดภ้าพทีม่คีวามเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมอืงในเทพนยิาย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Old Inn Hotel/ Gold Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีห่า้ เชสกีค้ลมุลอฟ - ลนิซ ์- ฮอลสตรทัท ์– ซาลบวรก์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าดานูบ อดตีเคยเป็นค่ายนาซใีนสมัยการปกครอง

ของเยอรมัน โดยอดอลฟ์ ฮติเลอร์ นับเป็นเมอืงที่แฝงความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตล์

บาโรกและรอคโคโค  
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น าท่านชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลัทซ ์ (Haupt Platz Square) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมอืงที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1513 และมหาวหิารเกา่พอสลนิเบริค์ (Postlingberg Church) ในนกิายเยซอูติทีม่หีอคอย

คูส่งูเสยีดฟ้า 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอลส์ตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช.ม.) 

เมอืงมรดกโลกเกา่แกอ่ายกุวา่ 4,000 ปี ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามและดงึดูดนักเดนิทางมากมายใหม้ายังเมอืง

แหง่นี ้เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไมถ่งึ 1,000 คน  มฉีากหลังเป็นภเูขาสงู

ชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี้ตัง้อยูบ่นเนื้อทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Halls tatter Sea  จงึตอ้งสรา้งลดหลั่นเป็นชัน้ๆ 

ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเ่คยไดม้าเยอืนถงึกบัขนานนามกันว่าเมอืงนี้สวยจนเป็นแบบใน

โปสการด์หรอืวอลเปเปอร ์  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง) เมอืงแสนสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาลซา่ มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่ตัง้อยูใ่นออ้มกอดของ

ขุนเขา ทุ่งหญา้เขยีวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซึง่เคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชือ่กอ้งโลก The 

Sound of Music 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Austria Trend Salzburg Mitte Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก ซาลบวรก์ - อนิชบ์รคู – เคเบิล้คารข์ ึน้เขานอรธ์เคทเทอ – เคเบิล้คารเ์ขาซุกสปิกเซ ่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิชบ์รูค (Innsbruck) (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) น า

ทา่นขึน้เคเบิล้คารเ์พือ่ชมววิจากเขานอรธ์เคทเทอ (Innsbruck nordkette) เพือ่ชมววิเมอืงอนิชบ์รูคจากมมุ

สงู อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงอนิชบ์รูค และใหท้่านไดส้ดูอากาศบรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งเต็ม

อิม่  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่ถานอีบิเซ ่(Eibsee) เพือ่ขึน้กระเชา้สูเ่ทอืก      ส  ต    (Zugspitzplatt) ยอดเขาทีส่งู

ทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมน ีทีร่ะดับความสงู 2,962 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามจากยอดเขาซกุสปิตเซ ่และ ชมทัศนยีภาพโดยรอบ  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางลงสู่สถานีอบิเซ่ดว้ยกระเชา้เคเบิล้คาร ์(***หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยและ

กระเชา้ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทน าทา่นเทีย่วชมบรเิวณทะเลสาบอบิเซแ่ทน)  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟซุเซน (Fussen)  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูอ่ยูป่ลายแควน้บาวาเรยีมชีายแดน

หา่งจากประเทศออสเตรยีเพยีงแค ่5 กม. เทา่นัน้ เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงโด่งดังเพราะเป็นสถานทีต่ัง้ของปราสาท

ไมว่า่จะเป็นนอยชวานสไตน ์ปราสาทคงิสล์ดุวกิ และอืน่ๆ  

 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town Fussen) ใหท้่านได ้ สัมผัสเมอืงแห่งสสีันทีป่ระกอบดว้ยหมูอ่าคาร

บา้นเรอืนสมยัอดตี เป็นอกีเมอืงน่ารักทีนั่กทอ่งเทีย่วมกัมาเยอืนและสมัผัสบรรยากาศ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Luitpoldpark Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- เคมพเ์ทนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทนอยสช์วานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) และน่ังมนิบิสัเพือ่เขา้ชมปราสาท (***

การใหบ้รกิารของรถมนิบิสัขึน้กบัสภาพอากาศในวันเดนิทาง หากรถมนิบิัสไมเ่ปิดใหมบ่รกิาร บรษัิทจะคนืค่า

มนิบิสัใหก้บัทกุทา่น)  

  ปราสาทนอยสช์วานสไตนเ์ป็นหนึง่ในปราสาทราชวังทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีเ่ลือ่งลอื สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่

18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลดุวกิที ่2 ตามจนิตนาการของคตีกวชีาวเยอรมนี  รชิารด์ วากเนอร ์ตัวปราสาท

มทีีต่ัง้อันน่าทึง่บนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้าพอลลัท ท่านจะ

ประทับใจกับความงามและบรรยากาศทีแ่สนจะโรแมนตกิดังเทพนยิาย ซึง่ วอลท ์ดสินีย ์ไดจ้ าลองแบบไป

สรา้งปราสาทไวใ้นดสินยีแ์ลนดท์กุแหง่ในโลก จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของดสินยีแ์ลนด ์
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเคมพเ์ทนิ (Kampten) (ระยะทาง 49 กม. เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอนุภมูภิาคอลัลก์อย แหง่สวาเบยี แควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมน ีเชือ่วา่เดมิเป็นทีต่ัง้รกรากของชาว

เคลต ์กอ่นทีภ่ายหลังจะถกูปกครองโดยชาวโรมนั เป็นหนึง่ในชมุชนของชาวเยอรมันทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศ  

 

น าท่านเขา้ชมวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆเ์ดมิแห่งนกิายโรมันคาธอลคิ สรา้งขึน้

ชว่งศตวรรษที ่13 และเป็นหนึ่งในโบสถท์ี่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ ณ ยุคสมัยนัน้ภายหลังสงคราม

ศาสนา 30 ปีในชว่งระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลังมกีารต่อเตมิเป็นส านักสงฆ ์มกีารสรา้งหอคอยคู ่

และถกูเปลีย่นเป็นวหิารในทีส่ดุ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Waldhorn Hotel Kempten ****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด เคมพเ์ทนิ - ลนิเดา - เกาะไมเนา - คอนสแตนซ ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลนิเดา (Lindau) (ระยะทาง 71 กม. เดนิทางประมาณ 1 ช.ม.)  

ลนิเดาเป็นเมอืงเก่าที่เคยเป็นอาณาจักรอสิระในอดตีและไดรั้บการก่อตัง้อย่างเป็นทางการมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 882 ตัง้อยูบ่นเกาะในทะเลสาบโบเดนเซ มพีืน้ทีเ่ล็กมากขนาดนอ้ยกว่า 1 ตารางกโิลเมตร เมือ่กอ่น

เมืองนี้มีตน้มะนาวมาก ก็เลยใชช้ือ่เมืองว่า Linde ซึง่ภาษาเยอรมัน (Linden tree แปลว่าตน้

มะนาว) หลังจากนัน้ก็เพีย้นมาเรือ่ยๆจนกลายเป็นชือ่เมอืง Lindau  

 

น าท่านเดนิเล่นที่ถนนแม็กซมิเิลีย่น (Maximillanstrasse) ถนนสายหลักของเมอืงในเขตเมอืงเก่าทีม่อีายุ

กวา่พันปี ตัวเมอืงเกา่เต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนโบราณ  จตุรัสทีม่ชีวีติชวีา และตรอกแคบๆ เพือ่ดืม่ด ่ากับ

มนตเ์สน่หข์องเมอืงเกา่แหง่รัฐบาวาเรยี  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus หรอื Old town hall) โบสถท์รงหัวหอม หรอื St. 

Stephan’s church และพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืง (Stadtmuseum)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่บรเิวณทา่เรอืซึง่มสีถาปัตยกรรมทีโ่ดดดน่คอื หอคอยมางทวรม์ (Mangturm) มคีวาม

เกา่แก ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุง่เรอืงในอดตีทีเ่กดิจากการคา้กบัประเทศอติาลใีนปลายศตวรรษที ่13 อกีทัง้

ยงัมปีระภาคารเกา่ (Lindau lighthouse) และ อนุสาวรยีส์งิโตบาวาเรยี (Bavarian Lion) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1856 และไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของเมอืงลนิเดาและรัฐบาวาเรยี  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะไมเนา (Mainau island) หรอื เกาะพฤกษชาตไิมเนา หรอื เกาะดอกไม ้ 

ไมเนา (Blumeninsel Mainau) อกีหนึง่จดุหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอันดับ

ตน้ๆของประเทศเยอรมนี โดยเกาะตัง้อยูใ่นทะเลสาบคอนสแตนซ ์(Lake Constance) หรอื ทะเลสาบโบ

เดนเซ (Bodensee) เป็นเกาะทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเกาะแห่งพฤกษชาต ิซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของเกาะนัน้ไดรั้บการ

ตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยไมด้อกและไมเ้มอืงรอ้นทีม่มีากกวา่ 500 ชนดิ  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับสวนพระราชวัง (Palace Gardens)ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, 

Grand Duke of Baden อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคอนสแตนซ ์(Konstanz) ทีส่ามของยโุรป  

เป็นจดุบรรจบกนัของประเทศเยอรมนัน ีออสเตรยี และสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนีแ้ลว้ เมอืงคอนสแตนซ ์

ยังเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของประเทศ เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยคอนส

แตนซ ์(University of Konstanz) มหาวทิยาลัยอนัเกา่แกท่ีไ่ดก้อ่ตัง้ขึน้ในปี 1966 และยงัเป็นมหาวทิยาลัย

ทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 9 มหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศเยอรมนอีกีดว้ย  

 

น าทา่นชมยา่นเขตเมอืงเกา่ (Old town) อนัเป็นทีต่ัง้ของอาคารเกา่แกม่ากมาย  

น าทา่นเขา้ชมวหิารคอนสแตนซ ์(Konstanz Minster)  

อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงคอนสแตนซ ์โดยวหิารถูกสรา้งขึน้

ในปี 615 เพือ่ถวายแด่พระแมม่าร ีต่อมาในปี 1052 วหิารไดพ้ังทลายลง และไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้

โดย Bishop Rumold ในชว่งระหวา่งปี 1051 - 1069 และมกีารบรูณะอกีหลายครัง้จวบจนปัจจบุนั  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลนิเดา 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Best Western Plus Marina Star Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ซูรคิ - กรงุเทพมหานคร  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่น ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  



Page 15 of 21 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ Lindt Home of Chocolate ซึง่เป็นผลติภัณฑช์็อกโกแลตลนิด ์สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศัย 
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15.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

18.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  กรงุเทพมหานคร 

 

10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั 8 คนื ออสเตรยี - เชค – เยอรมน ี- สวสิ 

ยลเสนห่เ์มอืงเล็กๆกบัเสน้อนัซนี ธรรมชาต ิและเมอืงใหม่ๆ ใน 4 ประเทศ 

 

อตัราคา่บรกิาร   18-27 ม.ีค. 2566 8-17 เม.ย. 2566 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี

บรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น หรอื พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

ราคาทา่นละ 

108,800 113,800 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 18,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เสรมิเตยีง 99,800 106,800 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ (LX/OS) เร ิม่ตน้ทีท่า่น

ละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื (BKK-ZRH//VIE-BKK) 25,000 28,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้แลว้ หักเงนิคนืคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่5/11/2022) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LX/ OS (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 
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- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

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

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกินจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

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

 


