มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก วังมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อินส์ บรู ค ลูเซิร์น สะพานไม้ ชาเปล รู ป
แกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิน ซูริค

วันแรก

กรุงเทพฯ

17.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ Siamtogo ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

20.30 น.

(ไทย)

วันที่สอง

ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน
(ยูเออี-เยอรมนี)

00.50 น.
03.30 น.

เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอนั ซ์ อารีน่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่
ที่ออกแบบเป็ นรู ปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่ นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกของ
บีเอ็มและมินิคูเปอร์

07.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
(Nymphenburg Palace) เป็ นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผปู ้ กครองบาวาเรี ย ผูร้ ิ เริ่ มสร้างปราสาทคือเฟอร์ ดินานด์
มาตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิ ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้ นท์
ฯลฯ นาท่านสู่ บริ เวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิ ค เซ่น
ศาลาว่าการเก่า ในรู ปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์ แม่ พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุก
ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ าม
เมืองเก่ าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้ านเกิดโมสาร์ ท
(เยอรมัน-ออสเตรีย)
กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรี ย
ระหว่างทางมีววิ ทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรี ย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาท่านชม
สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาของ The Sound of
Music ภาพยนต์เพลงที่ยงิ่ ใหญ่ฮอลิวดู๊ จากนั้นนาท่านข้ามแม่ นา้ ซาลส์ ซัคสู่ ยา่ นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์ บวร์ ก ที่ต้ งั โดดเด่นอยูบ่ นเนินเหนื อเมืองเก่า
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมเมืองเก่ าซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสี ยงในสถาปัตยกรรมบาร็ อค ซึ่ง
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริ เวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมี อาณาเขต
ติดกับเทือกเขาแอลป์ นาท่านถ่ายรู ป บ้ านเลขที่ 9 เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามา
เดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) อิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรี ยงอยูส่ องข้างทางถนนคนเดิน
Geteidegasse หรื อจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์ บวร์ ก ที่ต้ งั อยูต่ รงจัตุรัสกลางเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรื อ ระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่
ฮัลล์สตัทท์ -อินส์ บรู ค-หลังคาทองคา
(ออสเตรีย)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสี เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด
กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่ นอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง
76 แห่ง ออสเตรี ยให้ฉายาเมืองนี้วา่ เป็ นไข่มุกแห่งออสเตรี ย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้นที
โรล เป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอินซึ่ งคาว่า “อินส์บรู คนั้น” แปลว่า
สะพานแห่งแม่น้ าอินมีลกั ษณะแคบๆ แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคา (Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญของเมืองอินส์บรู ค
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เช้ า

วันที่ห้า

ฟุสเซ่ น-ปราสาทนอยชวานสไตน์

(ออสเตรีย-เยอรมนี)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่ น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ
ที่ต้ งั อยูส่ ุ ดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตั้งแต่ยคุ โรมันที่ใช้เมืองนี้ เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสิ นค้าและ
ซื้ อขายเกลือมาแต่โบราณเมืองที่ต้ งั อยูท่ างแคว้นบาวาเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรี ยมีความงดงาม
ทางด้านทัศนียภาพอันเป็ นที่กล่าวถึงชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ นเทือกเขา
สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ย เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ ง ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นหิ น
ผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะแก่งของแม่น้ าพอลลัทเป็ นปราสาทหลังใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ ลางป่ า
เขาที่ซ่ ึ งมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้อง
ฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่ าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย ์ ยังได้จาลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็ นปราสาทในเทพนิยายของดิสนียแ์ ลนด์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั ณ Euro Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก
ลูเซิร์น-รู ปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผาหิน-สะพานไม้ ชาเปล-สนามบินซู ริค
(เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้ า

เช้ า

21.55 น.
วันทีแ่ ปด
07.10 น.
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสู งเสี ยดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่
เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย นาท่านถ่ายรู ปกับสะพาน
ไม้ ชาเปล หรื อสะพานวิหาร(Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลาย
ร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมาก
มุงหลังคาแบบโบราณเชื่ อมต่อไปยังป้ อมแปดเหลี่ยมกลางน้ า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราว
ประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั
สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมากต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด นาท่านชมรู ปแกะสลักสิ งโตบนหน้ าผา
หิน เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์ แลนด์อยู่
อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโต ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ
ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่ เสี ยชีวติ ในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวังใน
ครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-กรุ งเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ Siamtogo ส่ งคณะโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

18.40 น.

****************************************************
ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์
18-24 ก.พ.
2562
มีนาคม 6-12 / 13-19 / 20-26 /
2562
27 มี.ค.-2 เม.ย.
เมษายน
2562
พฤษภาคม
2562

3-9 เม.ย. 2562
9-15 / 13-19 เม.ย.
2562
2-8 / 16-22 / 23-29
พ.ค. 2562

ผู้ใหญ่

เด็ก (อายุต่ากว่ า6ปี
ไม่ มเี ตียง)

พักเดี่ยว

40,999

38,999

11,000

40,999

38,999

11,000

41,999
49,999

39,999
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อัตรานีร้ วม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมือนั้นๆได้
เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมค่ าทิป)

อัตรานีไ้ ม่ รวม





ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริ ป)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริ ป)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่าท่านละ 700 บาท / ทริ ป

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระเงิน 50 เปอร์ เซ็นต์งวดแรกในทันที
2. ส่ งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและชาระเงิ นส่ วนที่เหลื อทั้งหมด ภายใน 25 วัน ก่อนการเดิ นทาง มิฉะนั้นจะถื อว่าท่านยกเลิ ก
การเดินทาง
3. ในกรณี ที่มีการยกเลิกการเดินทางต้องยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่คืนเงินมัดจาให้ไม่วา่ ใน
กรณี ใดๆทั้งสิ้ นเนื่องจากบริ ษทั ได้ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั สายการบินเรี ยบร้อยแล้ว
4. ในกรณีทมี่ ีการยกเลิกการเดินทาง แม้ จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่ าบริการ 1,000 บาทต่ อท่าน เนื่องจาก
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุ รกิจ
5. การชาระเงิน ให้ชาระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้นเมื่อชาระแล้วกรุ ณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริ ษทั เพื่อออกใบเสร็ จรับเงินและ
ลูกค้าโปรดเก็บใบเสร็ จรับเงินไว้ทุกครั้งเพื่อยืนยัน
โปรดอ่านเงื่อนไขการจองให้ถี่ถว้ น ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
6.ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสาร รถทัวร์ ,รถไฟ หรื อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในกรณี ที่ทวั ร์ มี
การยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรดอ่านเงื่อนไขการจองให้ถี่ถว้ น ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

ชื่ อบัญชี

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี
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หมายเหตุ
1.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั
ฯยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้องการ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงานภัยธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ
3.เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4.กรณี ไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิ ทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ซึ่งทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่ มีสิทธิ์ในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่ านั้น

