ยุโรปสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองมรดกโลก
ออสเตรีย – เยอรมนี – ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์
โกลเบิลทัวร์นำท่ำนบินตรงสู่ กรุงเวียนนำ โดยสำยกำรบินเครือสตำร์อัลไลแอนซ์
เที่ยวยุโรปเมืองสวย มรดกโลก อำกำศสบำยๆ นั่งรถไม่นำน  สวยทุกเมือง ไม่ซำใคร
เวียนนำ ซำลส์บวร์ก ฮัลล์สตัทท์ มิวนิค สตุ๊ตกำร์ท สตรำซบูร์ ริคเวียร์ บำเซิล
แองเกลเบิร์ก (ยอดเขำทิตลิส) ลูเซิร์น ซูริค

1 – 8 เมษำยน 2562
>>> ทริปเดียว เทีย่ วคุ้ม ทำวีซ่ำที่เชียงใหม่ <<<

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 เที่ยวบินที่ TG 121
22.10 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องบินโดยสาร 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 ชั่วโมงใน)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า
นาชม นครเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
ยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรื องในอดีตกระจาย
อยู่ทั่วเมืองเวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานูบไหล
ผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทั้ งศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสาคัญ ในระดั บ
นานาชาติ ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg
Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสานักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20, ตึก
รัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 แล้วนาเดินชมบริเวณโบสถ์สเตฟาน โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกบริเวณถนนการ์ดเนอร์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิด เชิญท่านช้อปปิ้ง
สินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ สินค้าแฟชั่นต่างๆ หรือทดลองชิมกาแฟออสเตรียน ช็อคโกแล็ต เค้กลือชื่อ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

12.30 น.

16.00 น.

18.00 น.

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ซำลซ์บูร์ก เมืองสวยที่แสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขา
ที่ล้อมรอบ ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1996 เป็นบ้านเกิดของโมสาร์ท นักดนตรีชื่อก้องระดับ
โลก โมสาร์ทเกิดที่เมืองนี้เมื่อปี ค.ศ. 1756 และใช้ชีวิตอย่างระทมขมขื่นจนถึงขั้นต้องเขียนระบายความทุกข์
ยากไว้เมื่อปี ค.ศ.1778 ปัจจุบันทุกเดือนมกราคมจะมีงานสัปดาห์โมสาร์ทและยังมีงานเทศกาลเพลงโมสาร์ท
เป็น ระยะๆ หลายโอกาสตลอดทั้ งปี ชื่อของโมสาร์ทได้ถูกน ามาตั้งชื่ อถนนจัตุรัส รวมทั้ ง เป็น LOGO ขนม
ช็อกโกแลตมากมาย (ใช้เวลำเดินทำงรำว 3 ชั่วโมง)
นำท่ำนข้ำมแม่นำซำลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่ำของซำลซ์บูร์ก สู่จัตุรัสกลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กับ
อนุเสำวรีย์โมสำร์ต ชมมหาวิหารใหญ่ก ลางเมือ ง
เดิน เล่น บนถนนเกไตรเด้ ย่านช้ อปปิ้ ง ที่ มี บ้ านเกิ ด
ของโมสาร์ ต ที่ เพิ่ ง ฉลองครบรอบ 250 ปี เ มื่ อ ปี
2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้ วย และถ่ายรูปที่สวนมิ
ราเบลที่ ง ดงามซึ่ งเดิ ม เป็ น สวนในพระราชวั ง เดิ ม
สถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ The Sound Of Music
และเมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังก้องโลก
นามว่า “โมสาร์ต”
(เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก 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
มีทิวทัศน์ ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้
มายั ง เมื อ งนี้ เมื อ งฮอล์ ส ตรั ท เป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ ริ ม
ทะเลสาบ มี ประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มี ฉาก
หลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่
แคบๆ ริม ทะเลสาบ Halls tatter Sea จึง ต้ องสร้ าง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา นาท่านเดินเที่ยวชมเมืองฮอล์สตรัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter
Sea จากนั้นให้อิสระแก่ท่าน ถ่ายรูปเพื่อเก็ บภาพความสวยงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมือง
ฮอล์สตรัท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่ำนเดิน ทำงสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลำเดิน ทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง) เมื องที่ ไปด้วยความ
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย
นาท่านชม จัตุรัสมำเรียนพลัส (Marianplatz Square) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกเวลา 11.00 น. และ
17.00น. ของทุกๆวันจะมีเสียงนาฬิกาตีบอกจังหวะและตุ๊กตาออกมาเต้นระบา เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
ทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบจตุรัสมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมืองและตลาดสินค้าการเกษตร นอกจากนี้ยัง
เต็มไปด้ วยร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ของยุโรปทั้ง หลายตั้งเรียงรายกัน เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็ น
Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็น ต้น และได้ มีโอกาสซื้ อกระเป๋าเดิ นทางริโมวา
ราคาถูก ที่ สุด อี กด้ วย อิ ส ระในช่ วงบ่ ายให้ ท่ านช้ อปปิ้ ง ตามอั ธยาศัย ท่ านสามารถเลื อกนั่ ง จิ บกาแฟ, ทาน
ไอศกรีม, หรือดื่มเบียร์เยอรมันที่ขึ้นชื่อได้ตามร้านค้าบริเวณรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมลิมลองขำหมูเยอรมัน เมนูขึนชื่อของเยอรมัน
นาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Munich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4 เมษำยน 62
สตุ๊ตกำร์ท - ช้อปปิ้งเอำท์เลท
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
นาท่านสู่ เมืองสตุ๊ทกำร์ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับหก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดินเวิอร์ทเทมแบร์ก
11.30 น.
ช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า แบร์ น เนมลดราคา ณ เอำท์ เลทขนำดใหญ่ METZINGEN OUTLET ให้ ไ ด้ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า
แบร์นเนมมากมายเช่น GUCCI PRADA POLO PORSCHE DESIGN
เที่ยง
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย ภำยในเอำท์เลท เพื่อไม่ขัดจังหวะกำรช้อปปิ้ง
16.00 น.
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสตุ๊ทการ์ท เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ทาให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนาระดับโลกอย่าง พอร์เช่ ฮิวเล็ต -แพคการ์ด และไอบีเอ็ม และ
เป็น เมืองต้ นกาเนิ ด PORCHE หรือ ปอร์เช่ เป็ นยี่ ห้อรถยนต์ข องเยอรมนี ผลิตโดยบริษั ท Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 โดย ดร. แฟร์ดีนันด์ พอร์เชอ (Ferdinand Porsche) วิศวกรชาว
ออสเตรีย ก่อตั้งบริษัท DR.ING.H.V. PORSCHE AG และผลิตรถยนต์จาหน่ายเป็นครั้ง แรกในปี ค.ศ. 1948
และใช้ตราประจาเมืองสตุ๊ทการ์ท(Stuttgart) อันเป็นที่ตั้งโรงงานเป็นสัญลักษณ์รถยนต์ที่สร้างชื่อให้ ปอร์เช่
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมNH Stuttgart airport Hotel ระดับสี่ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมษำยน 62
เที่ยวมรดกโลกฝรั่งเศส – สตรำสบูร์ก – La Petite France – หมู่บ้ำนริควีร์ – เมืองบำเซิล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่ำนข้ำมพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส ไปยัง สตรำสบูร์ก (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองสาคัญ ด้านอุตสาหกรรมและการค้าของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองที่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มายาวนานตั้ ง แต่ โ บราณ น าท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ โบสถ์ น อร์ ธ เธอดำมแห่ ง สตรำสบู ร์ ก
(Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) ศาสนสถานส าคั ญ ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยศิ ล ปะแบบกอธิ ค อั น
สวยงาม ในอดีตเคยได้รับกำรบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่มีควำมสูงที่สุดในโลก และยังถือเป็นวิหำรที่สูงที่สุดที่
สร้ำงในยุคกลำง ที่ยังคงสภำพอยู่ในปัจจุบัน จนได้รับกำรขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์ กรยูเนสโก้
และมีจุดเด่นภายในวิหาร คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock ) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ซึ่งบอก
เวลาด้วยการเคลื่อนไหวของฟันเฟืองและเครื่องจักรกล โดยไม่ได้ใช้มอเตอร์หรือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลย และ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับกำรเดินเล่นชมบรรยำกำศควำมสวยงำมของย่ำน La Petite France แลนด์มำร์ค
สำคัญของเมือง ที่ได้รับกำรขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นย่ำนชุมชนเก่ำแก่ที่มีอำยุหลำยร้อยปี ที่ล้อมรอบ

ไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์อัลซำสสีสันสดใสงดงำม ภายในย่านแห่งนี้ มีร้านอาหาร ร้า นกาแฟ และมุม
จาหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านดื่มด่าไปกับบรรยากาศของบ้านเรือนโบราณ เดินเลาะไปตาม
ตรอกซอกซอยต่างๆ ของย่านริมน้าสายสาคัญของเมืองที่มีเสน่ห์และโรแมนติก

11.30 น.
13.00 น.

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ ห้ำงแกลเลอรี่ลำฟำแย็ต Galleries Lafayette Strasbourg
ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส เป็นห้างเก่าแก่อยู่คู่ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 1893 มีสาขา
กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อหาหลากหลาย ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้าระดับ High End เครื่องสาอาง เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน น้าหอมไปจนถึงไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษ ! บริกำรท่ำนด้วยเมนู Escagot เมนูอำหำร
ขึนชื่อของฝรั่งเศส ณ ร้ำนเก่ำแก่ประจำเมือง Au Point Saint Martin
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งริควี ร์ (Riquewihr) ใช้ เวลำเดิน ทำงประมำณ 45 นำที หมู่ บ้านเล็ กๆ ตั้ ง อยู่ บ น
เส้นทางไวน์ที่มีชื่อเสียงของแคว้นอัลซาส เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นและเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้าน
แหล่งผลิตไวน์ที่สาคัญของฝรั่งเศสอีกด้วย นาท่านเดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับการยกย่องว่าคล้าย
กับการหลงเข้าไปอยู่ในเมือ งแห่ งเทพนิย ายเลยทีเดียว เนื่ องจากบ้ านเกือบทุ กหลัง จะตกแต่ง และประดั บ
ประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักๆเต็มไปหมด จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่ง ใน Les
Plus Beaux Villages de France หรือ กลุ่ ม หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รับ การขนานนามว่ าสวยที่ สุ ด ในฝรั่ง เศสน าท่ า น
เดินทำงสู่ เมืองบำเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่มีประชากรเป็นอันดับ 3 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Carat Am Wien Hotel หรือเทียบเท่า

6 เมษำยน 62
นั่งกระเช้ำพิชิตยอดเขำทิทลิส – ลูเซิร์น
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
หลังจากรับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นาท่านขึ้น ยอดเขำทิตลิส โดย
กระเช้ำไฟฟ้ำหมุนรอบตัว 360 องศำ ให้ท่านได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ เมื่อถึงยอด
เขาแล้วให้ท่านได้อิสระกับการเล่นหิมะที่ลานสกี และ ชมถ้าน้าแข็งซึ่งเป็นถ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็น
ผนังน้าแข็งพร้อมมีคาอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชั้น 2 เป็นภัตตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย
นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั้น 4 ซึ่ง เป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่าหิมะออกไปยังลาน
กว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา

12.00 น.
14.30 น.

19.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนเขาทิตลิส
นาท่านเดินทางลงจากเขา ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำชันนำของสวิสตำม
อัธยำศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ จะเป็น ROLEX
PANAREI PATEK OMEGA TAG เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ร ะลึ ก แห่ ง ความทรงจ าของการมาเยื อ นประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ในครั้งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม ระดับ 4 ดาว

7 เมษำยน 62
ลูเซิร์น - อนุสำวรีย์สิงโต – สะพำนเมือชำเปล – ซูริค – สนำมบินซูริค
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสำวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
เดินชมเมืองเก่าข้าม สะพำนไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคา
คลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ารุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส

เที่ยง
13.30 น.
17.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อให้ท่านได้ทาการคืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟทันซ่า (Lufthansa)
เที่ยวบินที่ LX 180 (หมำยเหตุ กระเป๋ำสัมภำระของท่ำนเชคทรูไปลงที่เชียงใหม่)

8 เมษำยน 62
กรุงเทพ – เชียงใหม่
09.35 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รอต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่
13.10 น.
เดินทางสูส่ นามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 110
14.20 น.
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

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

อัตรำค่ำบริกำร เดินทำงขึน-ลงเชียงใหม่ สำหรับเดินทำง 20 ท่ำน ขึนไป
ผู้ใหญ่พักคู่
78,900
บำท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
70,000
บำท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริมเตียง
65,000
บำท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
12,000
บำท
*** กรณีเดินทำงขึนลงกรุงเทพ ลดรำคำค่ำตั๋ว 3,000 บำทต่อท่ำน
อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
- น้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน, ภาษีสนามบิน , ประกันภัยทางอากาศตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ
- ที่พัก โรงแรม 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
- อาหาร, พาหนะนาเที่ยว, บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์นาเที่ยวพูดภาษาไทย
- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการประกันภัย
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเยอรมัน
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ค่าน้าหนักสัมภาระเกินกว่า 1 ชิ้น และเกิน 23 กิโลกรัม
- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จกากับภาษี
- ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ 30 ยูโร/ท่ำน
- ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง (Passport)
เงื่อนไขกำรจองและชำระเงิน
1. มัดจำท่ำนละ 20,000 บำท ณ วันที่ท่ำนทำกำรจองทัวร์
2. ส่วนที่เหลือชาระล่วงหน้า 20 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง

3. การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้โดยสาร 20 คนขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
4. กำรยกเลิกกำรเดินทำง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง ขอเก็บมัดจาทั้งหมด ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงในช่วงเทศกำล บำงสำยกำรบิน มีกำรกำรันตรีมัดจำที่นั่งสำยกำรบิน และ มัดจำ
โรงแรมที่พัก จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ ที่ได้ชำระมำแล้วไม่ว่ำในกรณีใดๆ
หมำยเหตุ
➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่ประเทศไทย และต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ในระหว่างที่ท่านกาลังเดินทางกับคณะอยู่นั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการใบ้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมกับคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ทางบริษัทฯ ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้ายุโรปโดยผิดกฎหมายและ ขั้นตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและสหภาพยุโรป ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจ
คนเข้าเมืองด้วยตัวท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่สามารถการันตีให้ท่านได้

