
 
 

 
 

 
 

 
ออสเตรีย – เยอรมน ี– ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์  

โกลเบิลทัวร์น ำทำ่นบินตรงสู่ กรุงเวยีนนำ โดยสำยกำรบินเครือสตำร์อัลไลแอนซ์ 
เที่ยวยุโรปเมืองสวย มรดกโลก อำกำศสบำยๆ นั่งรถไม่นำน  สวยทุกเมือง ไม่ซ  ำใคร 

เวียนนำ ซำลสบ์วร์ก ฮัลล์สตัทท ์มิวนคิ สตุ๊ตกำร์ท สตรำซบูร์ ริคเวยีร์ บำเซลิ  
แองเกลเบิร์ก (ยอดเขำทติลิส) ลูเซิร์น ซูริค 

1 – 8 เมษำยน 2562 
>>> ทริปเดียว เทีย่วคุ้ม ท ำวีซ่ำที่เชียงใหม่ <<< 

 

ยุโรปสุดโรแมนติก เท่ียวเมืองมรดกโลก 



 
 

 
 

  

1 เมษำยน 62  เชียงใหม่ – กรุงเทพ – เวียนนำ 
19.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 10  เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (Thai Airways)  
 (หมำยเหตุ สัมภำระเชคทรูไปลงที่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย) 
20.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 121 
22.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรอเปล่ียนเครื่องบินโดยสาร ณ ห้องรับรองผู้โดยสาร 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ OS 026 
 

2 เมษำยน 62  เวียนนำ – ซำลส์บวร์ก - เดินเล่นชมเมืองเก่ำซำลส์บวร์ก 
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมงใน) 

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เช้า น าชม นครเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองท่ีมีความโรแมนติกมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของ

ยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจาย
อยู่ท่ัวเมืองเวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ าสายส าคัญของยุโรปคือแม่น้ าดานูบไหล
ผ่าน เวียนนาจึงเป็นท้ังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความส าคัญในระดับ
นานาชาติ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าท่ีสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทับของราชส านักฮัปสบูร์กมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-20, ตึก
รัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 แล้วน าเดินชมบริเวณโบสถ์สเตฟาน โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง 
เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าและของท่ีระลึกบริเวณถนนการ์ดเนอร์ ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิด เชิญท่านช้อปป้ิง
สินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ สินค้าแฟช่ันต่างๆ หรือทดลองชิมกาแฟออสเตรียน ช็อคโกแล็ต เค้กลือช่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 
 

 
 

12.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ซำลซ์บูร์ก เมืองสวยที่แสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ต้ังอยู่ท่ามกลางเนินเขา
ท่ีล้อมรอบ ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1996 เป็นบ้านเกิดของโมสาร์ท    นักดนตรีช่ือก้องระดับ
โลก โมสาร์ทเกิดท่ีเมืองนี้เมื่อปี ค.ศ. 1756 และใช้ชีวิตอย่างระทมขมขื่นจนถึงขั้นต้องเขียนระบายความทุกข์
ยากไว้เมื่อปี ค.ศ.1778   ปัจจุบันทุกเดือนมกราคมจะมีงานสัปดาห์โมสาร์ทและยังมีงานเทศกาลเพลงโมสาร์ท
เป็นระยะๆ หลายโอกาสตลอดท้ังปี ช่ือของโมสาร์ทได้ถูกน ามาต้ังช่ือถนนจัตุรัส รวมท้ังเป็น LOGO ขนม
ช็อกโกแลตมากมาย  (ใชเ้วลำเดินทำงรำว 3 ชั่วโมง) 

16.00 น. น ำท่ำนข้ำมแม่น  ำซำลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่ำของซำลซ์บูร์ก สู่จัตุรัสกลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กับ
อนุเสำวรีย์โมสำร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง 
เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งท่ีมีบ้านเกิด
ของโมสาร์ต ท่ี เพิ่ งฉลองครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 
2006 ต้ังอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย และถ่ายรูปท่ีสวนมิ
ราเบลท่ีงดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม 
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ The Sound Of Music 
และเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีช่ือดังก้องโลก
นามว่า “โมสาร์ต”  

 (เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้น ำรถบัสน ำนักท่องเที่ยวเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)  
18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
 เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Arena City Hotel Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
3 เมษำยน 62  เที่ยวมรดกโลก ออสเตรีย – ฮัลล์สตัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมำเรียนพลำสท์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) ระยะทาง 70 

กิโลเมตร เมืองมรดกโลกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 4,000 ปี ซึ่ง
มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้
มายั งเมืองนี้  เมืองฮอล์สตรัทเป็น เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน  มีฉาก
หลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี
แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงต้องสร้าง



 
 

 
 

ลดหล่ันเป็นช้ันๆ ตามแนวเขา  น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองฮอล์สตรัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter 
Sea จากนั้นให้อิสระแก่ท่าน ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมือง
ฮอล์สตรัท   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ีไปด้วยความ

สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย   
น าท่านชม จัตุรัสมำเรียนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ      
17.00น. ของทุกๆวันจะมีเสียงนาฬิกาตีบอกจังหวะและตุ๊กตาออกมาเต้นระบ า เป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว
ท่ัวโลก ชมย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรียนพลัส ท้ังร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสินค้าการเกษตร นอกจากนี้ยัง
เต็มไปด้วยร้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของยุโรปท้ังหลายต้ังเรียงรายกันเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น 
Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และได้มีโอกาสซื้อกระเป๋าเดินทางริโมวา 
ราคาถูกท่ีสุดอีกด้วย อิสระในช่วงบ่ายให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกนั่งจิบกาแฟ , ทาน
ไอศกรีม, หรือดื่มเบียร์เยอรมันท่ีขึ้นช่ือได้ตามร้านค้าบริเวณรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ มลองขำหมูเยอรมัน เมนูขึ นชื่อของเยอรมัน 

น าท่านเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม Holiday Inn Munich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4 เมษำยน 62  สตุ๊ตกำร์ท  - ช้อปปิ้งเอำท์เลท  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
08.00 น. น าท่านสู่ เมืองสตุ๊ทกำร์ท   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ช่ัวโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับหก ซึ่งต้ังอยู่ทางตอนใต้

ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดินเวิอร์ทเทมแบร์ก  
11.30 น. ช้อปปิ้งสินค้าแบร์นเนมลดราคา ณ เอำท์เลทขนำดใหญ่ METZINGEN OUTLET ให้ได้เลือกซื้อสินค้า        

แบร์นเนมมากมายเช่น GUCCI  PRADA  POLO   PORSCHE DESIGN     
เท่ียง  อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย ภำยในเอำท์เลท เพื่อไม่ขัดจังหวะกำรช้อปปิ้ง 
16.00 น.  น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสตุ๊ทการ์ท  เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

ท าให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นท่ีต้ังของบริษัทช้ันน าระดับโลกอย่าง พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม และ
เป็นเมืองต้นก าเนิด PORCHE  หรือ ปอร์เช่ เป็นยี่ห้อรถยนต์ของเยอรมนี ผลิตโดยบริษัท Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1931 โดย ดร. แฟร์ดีนันด์ พอร์เชอ (Ferdinand Porsche) วิศวกรชาว
ออสเตรีย ก่อต้ังบริษัท DR.ING.H.V. PORSCHE AG และผลิตรถยนต์จ าหน่ายเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 
และใช้ตราประจ าเมืองสตุ๊ทการ์ท(Stuttgart) อันเป็นท่ีต้ังโรงงานเป็นสัญลักษณ์รถยนต์ท่ีสร้างช่ือให้ ปอร์เช่ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมNH Stuttgart airport Hotel ระดับส่ีดาวหรือเทียบเท่า 
 

5 เมษำยน 62  เที่ยวมรดกโลกฝร่ังเศส – สตรำสบูร์ก – La Petite France – หมู่บ้ำนริควีร์ – เมืองบำเซิล 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น ำท่ำนข้ำมพรมแดนสู่ประเทศฝร่ังเศส ไปยัง สตรำสบูร์ก (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เมืองส าคัญด้านอุตสาหกรรมและการค้าของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองท่ีมี

ประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่โบราณ น าท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ธเธอดำมแห่งสตรำสบู ร์ก 

(Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) ศาสนสถานส าคัญ ท่ีสร้างขึ้นโดยศิลปะแบบกอธิคอัน

สวยงาม ในอดีตเคยได้รับกำรบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่มีควำมสูงที่สุดในโลก และยังถือเป็นวิหำรที่สูงที่สุดที่

สร้ำงในยุคกลำง ที่ยังคงสภำพอยู่ในปัจจุบัน จนได้รับกำรขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กรยูเนสโก้ 

และมีจุดเด่นภายในวิหาร คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock ) ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ซึ่งบอก

เวลาด้วยการเคล่ือนไหวของฟันเฟืองและเครื่องจักรกล โดยไม่ได้ใช้มอเตอร์หรือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลย และ

ให้ท่านเพลิดเพลินกับกำรเดินเล่นชมบรรยำกำศควำมสวยงำมของย่ำน  La Petite France แลนด์มำร์ค

ส ำคัญของเมือง ที่ได้รับกำรขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นย่ำนชุมชนเก่ำแก่ที่มีอำยุหลำยร้อยปี ที่ล้อมรอบ



 
 

 
 

ไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์อัลซำสสีสันสดใสงดงำม ภายในย่านแห่งนี้ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และมุม

จ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านด่ืมด่ าไปกับบรรยากาศของบ้านเรือนโบราณ เดินเลาะไปตาม

ตรอกซอกซอยต่างๆ ของย่านริมน้ าสายส าคัญของเมืองท่ีมีเสน่ห์และโรแมนติก  

  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจ ณ ห้ำงแกลเลอร่ีลำฟำแย็ต Galleries Lafayette Strasbourg 
ห้างสรรพสินค้าท่ีมีช่ือเสียงและใหญ่ท่ีสุดในฝรั่งเศส เป็นห้างเก่าแก่อยู่คู่ฝรั่งเศสมาต้ังแต่ปี 1893 มีสาขา
กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ท่ัวประเทศ มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อหาหลากหลาย ต้ังแต่เส้ือผ้า กระเป๋า 
รองเท้าระดับ High End เครื่องส าอาง เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน น้ าหอมไปจนถึงไวน์ช่ือดังของฝรั่งเศส 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ ! บริกำรท่ำนด้วยเมนู  Escagot  เมนูอำหำร
ขึ นชื่อของฝร่ังเศส ณ ร้ำนเก่ำแก่ประจ ำเมือง Au Point Saint Martin 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองริควีร์ (Riquewihr) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที หมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่บน
เส้นทางไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองท่ีโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นและเป็นหมู่บ้านท่ีมีช่ือเสียงด้าน
แหล่งผลิตไวน์ท่ีส าคัญของฝรั่งเศสอีกด้วย น าท่านเดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ท่ีได้รับการยกย่องว่าคล้าย
กับการหลงเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยายเลยทีเดียว เนื่องจากบ้านเกือบทุกหลัง จะตกแต่งและประดับ
ประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของช้ินเล็กช้ินน้อยท่ีน่ารักๆเต็มไปหมด จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les 
Plus Beaux Villages de France หรือกลุ่มหมู่บ้านท่ีได้รับการขนานนามว่าสวยท่ีสุดในฝรั่งเศสน าท่าน
เดินทำงสู่ เมืองบำเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองท่ีมีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ต้ังอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 



 
 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม Carat Am Wien Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

6 เมษำยน 62  นั่งกระเช้ำพิชิตยอดเขำทิทลิส – ลูเซิร์น  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ น าท่านขึ้น ยอดเขำทิตลิส โดย
กระเช้ำไฟฟ้ำหมุนรอบตัว 360 องศำ ให้ท่านได้พบกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ เมื่อถึงยอด
เขาแล้วให้ท่านได้อิสระกับการเล่นหิมะท่ีลานสกี และ ชมถ้ าน้ าแข็งซึ่งเป็นถ้ าท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็น
ผนังน้ าแข็งพร้อมมีค าอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนท่ีช้ัน 2 เป็นภัตตาคาร และช้ัน 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย 
นาฬิกา ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนช้ัน 4 ซึ่ง เป็นช้ันบนสุด จะเป็นช้ันท่ีท่านสามารถเดินย่ าหิมะออกไปยังลาน
กว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา 

 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนเขาทิตลิส 
14.30 น. น าท่านเดินทางลงจากเขา ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองพักตากอากาศท่ีมีนักท่องเท่ียว

มากท่ีสุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำชั นน ำของสวิสตำม
อัธยำศัย อาทิ นาฬิกาช้ันน า ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ จะเป็น ROLEX   
PANAREI   PATEK  OMEGA  TAG  เป็นต้น เพื่อเป็นท่ีระลึกแห่งความทรงจ าของการมาเยือนประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ในครั้งนี้ 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม ระดับ 4 ดาว  
 
 
 
 



 
 

 
 

7 เมษำยน 62  ลูเซิร์น - อนุสำวรีย์สิงโต – สะพำนเมือชำเปล – ซูริค – สนำมบินซูริค 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสำวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรั่งเศส  

 เดินชมเมืองเก่าข้าม สะพำนไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคา
คลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ ารุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เพื่อให้ท่านได้ท าการคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน 
17.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟทันซ่า (Lufthansa)  

เท่ียวบินท่ี LX 180 (หมำยเหตุ กระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเชคทรูไปลงที่เชียงใหม่) 
 

8 เมษำยน 62  กรุงเทพ – เชียงใหม่  
09.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รอต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม ่
13.10 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 110 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

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



 
 

 
 

 
อัตรำค่ำบริกำร เดินทำงขึ น-ลงเชียงใหม่ ส ำหรับเดินทำง 20 ทำ่น ขึ นไป  
ผู้ใหญ่พักคู่       78,900  บำท 
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง   70,000  บำท 
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริมเตียง   65,000  บำท 
พักเด่ียว ช ำระเพิ่ม     12,000  บำท 
*** กรณีเดินทำงขึ นลงกรุงเทพ ลดรำคำค่ำต๋ัว 3,000 บำทต่อท่ำน 
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
- ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด  
- น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 1 ช้ิน ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน, ภาษีสนามบิน , ประกันภัยทางอากาศตามท่ีสายการบิน
เรียกเก็บ 
- ท่ีพัก โรงแรม 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
- อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
- มัคคุเทศก์น าเท่ียวพูดภาษาไทย 
- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการประกันภัย  
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเยอรมัน 
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  
- ค่าน้ าหนักสัมภาระเกินกว่า 1 ช้ิน และเกิน 23 กิโลกรัม 
- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จก ากับภาษี  
- ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ 30 ยูโร/ท่ำน 
- ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง (Passport) 
 
เง่ือนไขกำรจองและช ำระเงิน 
1. มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ณ วันที่ท่ำนท ำกำรจองทัวร์  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระล่วงหน้า 20 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง 



 
 

 
 

3. การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้โดยสาร 20 คนขึ้นไป  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
4. กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ขอเก็บมัดจ าท้ังหมด  ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์  
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงในช่วงเทศกำล บำงสำยกำรบิน มีกำรกำรันตรีมัดจ ำที่นั่งสำยกำรบิน และ มัดจ ำ
โรงแรมที่พัก จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ ที่ได้ช ำระมำแล้วไม่ว่ำในกรณีใดๆ  

 
หมำยเหตุ 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ท้ังท่ีประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
➢ ในระหว่างท่ีท่านก าลังเดินทางกับคณะอยู่นั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการใบ้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมกับคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
➢ ทางบริษัทฯ ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้ายุโรปโดยผิดกฎหมายและ ขั้นตอนการผ่าน

การตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและสหภาพยุโรป ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองด้วยตัวท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่สามารถการันตีให้ท่านได้ 

 


