
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15247 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

( กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาหเ์พ่ือความสะดวกในการเดินทาง ) 

 



 

21.50 น. พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D-E กรุ๊ป เจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออก
เดินทาง 

00.50 ออกเดนิทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 
06.45 เดนิทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี น าท่านผ่าน

พธีิตรวจคนเข้าเมือง  



  

น ำคณะท่ำนออก เดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตวัเมืองยงั
งดงำมดว้ยภำพเขียนสีบนผนงับำ้นเรือนท่ีเก่ียวกบัคริสตศ์ำสนำทัว่ทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้ของท่ี
ระลึกส ำหรับศำสนิก เกบ็ภำพประทบัใจกบับรรยำกำศท่ีคลำสสิก 

น าท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” ปรำสำทท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นตน้แบบกำรสร้ำงปรำสำทเทพ
นิยำยของเจำ้หญิงนิทรำแห่งดีสนียแ์ลนด์ ซ่ึงไดถู้กตกแต่งไวอ้ย่ำงอลงักำรตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์แถบแควน้บำ
วำเรียประเทศเยอรมนีสร้ำงในสมยัพระเจำ้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบำวำเรียในช่วงค.ศ. 1845-86 ตวัปรำสำทตั้งอยูบ่นบนหิน
ผำขนำดใหญ่ยกัษสู์งกวำ่200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น ้ำพอลลทั 

[บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร] 



   จำกนั้นน ำท่ำนเดินมุ่งหนำ้สู่ “เมือง เอททลั” 
พำท่ำนเขำ้ชม Linderhof Palace พระราชวังที่
ฝันเป็นจริง พระรำชวงัฤดูร้อนของพระเจำ้ลุด
วิกท่ี 2 กษัตริย์แห่งบำวำเรีย สร้ำงเลียนแบบ
พระรำชวงัแวร์ซำยส์ แมจ้ะมีขนำดเล็กกวำ่ แถม
ยงัเลก็กวำ่ ประสำทไหนๆ ในเยอรมนี แต่ควำม
สวยงำมวิจิตรก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน ภำยใน
พระรำชวงัตกแต่งดว้ยศิลปะรอคโคโค่ มีควำม
อลงักำรและสะทอ้นให้เห็นถึงจินตนำกำรล ้ำยคุ
ในสมยัไดอ้ย่ำงดีทั้งขำ้วของเคร่ืองใช ้โคมไฟ
ระยำ้ บลัลงักเ์ปลือกหอย เคร่ืองป่ันไฟในถ ้ำเพ่ือ
จุดประกำยใตน้ ้ ำ โตะ๊เสวยท่ีมีกลไกส ำหรับกำร
เสิร์ฟอำหำร 

Ettal Abbey  (KlosterEttal)  
วิหำรสงฆ์และเมรัยแสนหอมหวำนจำกพระรำชวงัลินเดอร์ฮอฟ เรำนัง่รถสำย 9622 ชมวิวสวยๆ ไม่นำน 15 นำทีก็จะมำถึงอำรำมสงฆ์เอททำล (Ettal 
Abbey) ท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บำ้นช่ือเดียวกนั (Abbey village) อำรำมสงฆ์แห่งน้ีสร้ำงข้ึนมำตั้งแต่สมยั ค.ศ. 1330 โดยกษตัริยล์ุดวิกท่ี 1 นอกจำกจะเป็นท่ีพกั
ของสงฆแ์ลว้ ยงัเป็นโรงเรียนฝึกสอนเหล่ำอศัวนิอีกดว้ย  น่ำเสียดำยท่ีในปี 1744 เกิดไฟไหมค้ร้ังใหญ่ท ำลำยตวัอำคำรเกือบทั้งหมด อำรำมแห่งน้ีจึงถูก
วำดผงัและก่อสร้ำงข้ึนมำใหม่สไตลร็์อคโคโค่แบบท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั มีผลิตภณัฑ์ของทำงวิหำรให้เลือกซ้ือเป็นของท่ีละลึก เหลำ้กลัน่จำกสมุนไพร
และผลไม ้ยี่ห้อ Ettaler (ศำสนำคริสต์ไม่ได้ถือว่ำเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ผิดบัญญติัแต่อย่ำงใด เพรำะถือว่ำเป็นน ้ ำผลไม้ แต่ก็แนะน ำให้ด่ืมแต่
พอประมำณ หำ้มใหเ้มำมำย) 

หอ้งกระจกท่ีใชเ้ทคนิคน ำกระจกมำส่องตรงกนั 2 ฟำกฝำผนงั เม่ือเรำส่องกระจก จะรู้สึกเหมือนหอ้งน้ีกวำ้งยำวไม่มีท่ีส้ินสุด ฯลฯ 

[บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร] 
 

พระราชวงัแฮร์นคมีซี (HERRENCHIEMSEE PALACE) 
ตั้งอยูท่ี่เกำะแฮร์เรินกลำงทะเลสำบคีม ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บำวำเรีย สร้ำงโดยพระเจำ้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย เป็น 1 ใน 3 พระรำชวงัท่ี
สร้ำงข้ึนตำมรับสั่งของกษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 แห่งบำวำเรีย ผูท้รงข้ึนช่ือในเร่ืองของปรำสำทแห่งเทพนิยำย (อีก 2 แห่งคือปรำสำทนอยชวำนชไตน์ และ
พระรำชวงัลินเดอร์โฮฟ)ส ำหรับพระรำชวงัแห่งน้ี เรียกอีกอยำ่งนึงวำ่ Neues Schloss สร้ำงตั้งแต่ปี 1863-1886 ตั้งแต่สร้ำงมำก็ใชเ้งินในกำรสร้ำงไป
แลว้ 16 ลำ้นกวำ่มำร์ก (Mark สกุลเงินของบำวำเรียสมยัก่อน) เท่ำกบั 4 พนักวำ่ลำ้นบำทบำ้นเรำเลยทีเดียว รูปแบบสถำปัตยกรรมจะแตกต่ำงจำก
ปรำสำทยคุกลำงอยำ่งนอยชวำนชไตน์อยำ่งส้ินเชิง ดว้ยกษตัริยลุ์ดวิกท่ี2  ทรงสร้ำงตำมแบบส่วนกลำงของพระรำชวงัแวร์ซำยท่ีฝร่ังเศส เป็นวงัใหญ่
ท่ีสุดท่ีทรงสร้ำงวงัแฮร์เรินคีมเซเป็นวงัท่ีแสดงถึงควำมช่ืนชมท่ีพระเจำ้ลุดวกิท่ี 2 ทรงมีต่อพระเจำ้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส   

 

HOTEL : KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 

https://travel.mthai.com/world-travel/82626.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2


[บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 
เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซ่ึงติด

อันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ท่ีเรียกขำนกนัว่ำ
เส้นทำงดิอลัไพน์โร้ด ในอดีตเมืองน้ียงัเป็นท่ีตั้งของฐำนบญัชำกำร
พรรคนำซีใหญ่ทำงตอนใตอี้กดว้ย นอกจำกน้ีเมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน 
ยงัเป็นเมืองท่ีมีควำมมัง่คัง่จำกเหมืองเกลือ ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรในปี 1517 

ทะเลสาบโคนิคซ่ี  (Konigssee Lake) หรือท่ีมักถูก
เรียกวำ่ ทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสำบท่ีตั้งอยู่ทำงตอนใตเ้มืองเบิร์ช
เทสกำร์เดนไปประมำณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสำบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขำ
แอลป์ และล้อมรอบดว้ยภูเขำสูงชนัท่ีมีควำมสูงเหนือระดบัน ้ ำทะเล
ปำนกลำงประมำณ 2,000 เมตร เป็นทะเลสำบท่ีมีควำมยำวประมำณ 8 
กิโลเมตร และมีควำมกวำ้งประมำณ 1.25 กิโลเมตร โดยทะเลสำบ
ตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้ำทะเล 602 เมตร ลึกเฉล่ีย 150 เมตร ส่วนท่ีลึกท่ีสุด
ประมำณ 200 เมตร เป็นทะเลสำบท่ีใสท่ีสุด และอยูสู่งท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี 
[บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร] 
 

 



 

เมืองอาร์มเซา  เ ป็นเมืองรีสอร์ท
ขนำดเล็กท่ีตั้ งอยู่ในหุบเขำอันสวยงำมของ
อุ ท ย ำ น แ ห่ ง ช ำ ติ เ บิ ร์ ช เ ท ส ก ำ เ ด้ น 
(Berchtesgaden Nationalpark) โดยตวัเมือง
นั้ นตั้ งอยู่ในภูมิภำคเบิร์ชเทสกำเด้นเนอร์ 
แลนด ์เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดำ้นทศันียภำพ
ทำงธรรมชำติท่ีงดงำมลอ้มรอบด้วยภูเขำสูง
ชนั ต่ืนตำไปกบัควำมงดงำมของฟำร์มอนัมำก
เสน่ห์ รวมไปถึงป่ำเขำอนัสุดแสนโรแมนติก 
 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก”เมืองท่ีมีขนำดใหญ่เป็น
อนัดับส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปด้วยศิลปะ
แบบบำโรคจนไดช่ื้อวำ่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค 

เป็นบำ้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์อมำเดอุส โมสำร์ท (Wolfgang AmadeusMozart)  และเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 1997  เดิน
ข้ามสะพานแม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท น ำท่ำนชมสถำนท่ีถ่ำยท ำท่ี
ส ำคญัๆท่ีท่ำนตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมงดงำมของสถำนท่ีต่ำงๆเหล่ำนั้น น ำท่ำนเขำ้สู่ย่ำนใจกลำงเมืองซอลส์เบิร์ก เพื่อให้ได้
สนุกสนำนกบักำรจบัจ่ำยใชส้อยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีระลึกช่ือดงัมำกมำยตลอดจนเทปเพลงและแผน่ซีดีของเพลงช่ือดงัจำก
ออสเตรียมำกมำย 

[บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร] 
 

HOTEL : AUSTRIA MITTE หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 



 

[บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 
 น าท่านออกเดินทางสู่”เซนต์กิลเกน” St. Gilgen  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่น Wolfgangsee 
อนังดงำมและลอ้มรอบดว้ยเทือกเขำ Salzkammergut ซ่ึงมีควำมงำมตำมธรรมชำติมำกเป็นเมืองยุคกลำง
ท่ีเต็มไปด้วยอำคำรเก่ำโบรำณท่ีมีสีสันรำบเรียบ และเร่ิมมีกำรเปล่ียนแปลงมีสีสันมำกข้ึนในปลำย
ศตวรรษท่ี 19 เน่ืองจำกชำวเวียนนำร ่ ำรวยมำกข้ึน จึงเร่ิมสร้ำงบำ้นฤดูร้อนของพวกเขำท่ีเมืองน้ี  เมือง 
St. Gilgen ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั Mozart เน่ืองจำกมำรดำของเขำเกิดใน St. Gilgen และสมำชิกคนอ่ืนๆ 
ในครอบครัวของเขำก็พ  ำนกัอำศยัและท ำงำนท่ีเมืองน้ีเช่นเดียวกนั น าท่านออกเดินทางสู่”เซนต์วูล์ฟกัง” 
ST. WOLFGANG  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟ์กงั ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กงั เมือง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงำมโรแมนติคท่ีสุดเมืองหน่ึงของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสำบวูล์ฟกงัท่ีลอ้มรอบดว้ย
ภูเขำสูง ทะเลสำบสวยใส และทุ่งหญำ้เขียวขจีเป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 
[บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร] 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลสำบ
ฮลัล์ชตทัท์ ” หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮลัลช์ตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรม
สืบทอดต่อกนัมำนำนถึง 3,500 ปีชมเมือง ฮลัล์ชตทัท ์ชมสถำปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ยกำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บ
เก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวำ 
[บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร] 

HOTEL :HERITAGS HOTEL / SEE HOTEL หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 



 



[บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 
น าท่านออกเดินทางสู่ “โกเซา” Gosau ชม

ธรรมชำติอนับริสุทธ์ิของเมืองเล็กๆแห่งน้ี บนแนว
เทือกเขำแอลป์ ท่ีระดับควำมสูง 767 เมตรจำก
ระดบัน ้ ำทะเล ทำงตอนกลำงของประเทศออสเตรีย 
เมืองน้ีมีผูค้นตั้งรกรำกมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 กำเซำ
ลำยล้อมไปด้วยธรรมชำติและป่ำไม้อันแสนอุดม
สมบูรณ์ ให้ท่ำนได้สัมผสัป่ำไมแ้ละล ำธำรอนัแสน
อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชำกรท่ีเมืองน้ีประกอบอำชีพ
ท ำเหมืองเกลือมำตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบนักำรท่องเท่ียว
เร่ิมเขำ้มำเป็นรำยไดห้ลกัของท่ีน้ี 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง เซลล์  แอม ซี (Zell am See) อีกหน่ึงเมืองสกีรีสอร์ทขนำดยอ่ม มีประชำกรอำศยัอยู ่ ไม่ถึง 10,000 
คน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทำงมำเยอืนอยำ่งไม่ขำดสำยตลอดทั้งปี เน่ืองจำกตั้งอยูริ่มทะเลสำบเซลและล้อมรอบดว้ยหุบเขำท ำให้
สภำพอำกำศเยน็สบำยและมีควำมร่มร่ืนตลอดทุกฤดูกำล อิสระใหท้่ำนเดินเก็บภำพประทบัใจในเมืองน่ำรักแห่งน้ีได ้
[บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร] 

 
 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองวัทเทนส์ Wattens เป็นท่ีตั้งของบริษทัคริสตลัสวำรอฟสก้ี (Swarovski Crystal Glass Company) 

โรงงำนผลิตคริสตรัลท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ สวารอฟสกี ้คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซ่ึง

ปัจจุบนัไดก้ลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมืองไปแลว้ โดยเฉพำะท่ีสวำรอฟสก้ีคริสตลัเวิลด์นั้นถือวำ่เป็นแม่เหล็กส ำคญัใน

กำรดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ำเยอืนเมืองวทัเทนส์ไดเ้ป็นอยำ่งดี  

 

 



 

HOTEL :RAMADA INNSBRUCK TOVOLI หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 

น าท่านชม “เมืองอนิซ์บรูกซ์” เมืองท่องเทีย่วในแคว้นทโิรล แห่งลุ่มแม่น ้ ำอินน์ท่ีมีอำยุกวำ่ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยก์ลำง
ทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลำงเทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกีเป็นท่ีรู้จกักนั  ดีของชำวยุโรป 
จนไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นเจำ้ภำพจดักำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 คร้ัง น าท่านสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสาย
หลกัของเมืองอนิน์สบรูก เช่ือมระหวำ่งเขตเมืองเก่ำกบัยำ่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสำ
นกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร ำลึกถึงกำรถอนกองก ำลงั ทหำรบำวำเรีย ออกไปจำกเมือง เขำ้สู่ “ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภำพและ
บรรยำกำศของยุคกลำงได้เป็นอย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรือนท่ีมีอำร์คเดคชั้นล่ำงและมีมุขยื่นออกมำท่ีชั้ นบน แสดงให้เห็นถึง 
สถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำท่ำนชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า ” Golden Roof  ท่ีสร้ำง
ในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคำมุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวำ่งไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง 
โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นกำรตอ้นรับเจำ้นำยในรำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

[บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร] 



 

[บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 

น าท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria  ผำ่นแนวเทือกเขำแอลป์ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่ำสน

,ตน้เบิร์ชสีเขียงขจี  ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขำวช่วยสร้ำงควำมงำมใหก้บัเส้นทำง เดินทำงถึงเมือง “บรีเกนซ์” Bregenz น ำท่ำนเขำ้สู่

สถำนีกระเชำ้ ข้ึนสู่ยอดเขำพฟำนเดอร์ (Pfänder) สูง 1,100 เมตร เป็นจุดชมววิทะเลสำบคอนสแตนซ์ ท่ีสวยท่ีสุดของเมือง มีเวลำ

ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมของทะเลสำบและเทือกเขำแอลป์ สุดแสนประทบัใจ (โดยเฉพำะฤดูหนำวจะมีหิมะปกคลุมทั้งเขำ) 

ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่ตวัเมืองบรีเกนซ์ 

[บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร] 

 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ชไว้ซ์ Schwyz เพื่อน ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟ Stoosbahn สถำนีท่ีใชเ้วลำสร้ำงยำวนำนถึง 14 ปี เพื่อ

น ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ นัง่รถไฟข้ึนเขำ Stoosbahn ท่ีชนัท่ีสุดในสวติเซอร์แลนดแ์ละยโุรป เพิ่งสร้ำงเสร็จเม่ือปี 2017 แทนท่ี

รถรำงอนัเก่ำท่ีเปิดใชม้ำตั้งแต่ปี 1933 ลกัษณะของรถไฟจะมีรูปทรงกลมคลำ้ยถงับ่มเบียร์ ดูแปลกตำและทนัสมยัมำก น ำท่ำนสู่ 

หมู่บำ้น สตูส Stoos UNSEEN หมู่บำ้นเล็กๆปลอดมลพิษและไม่ใชร้ถยนต ์ตั้งอยูบ่นเทือกเขำแอลป์ ท่ีระดบัควำมสูง 1,300 เมตร 

มีโบสถป์ระจ ำหมู่บำ้นท่ีถือเป็นจุดแลนดม์ำร์คซ่ึงสำมำรถถ่ำยรูปไดอ้ยำ่งสวยงำม  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนลงจำกหมู่บำ้น จำกนั้น

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง อินเทอร์ลำเค่น 

[บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร] 

HOTEL : ROYAL ST GEOREGS หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 





[บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 

น าท่านออกเดินทางขึน้มุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้มววิทิวทศัน์แบบ

สวติเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้ำบำนสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

พร้อมน ำท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศโดยกำร “นัง่รถไฟชมววิ” ท่องเท่ียวธรรมชำติบนภูเขำสูง แห่งแอลป์ แลว้เปล่ียนเป็นรถไฟสำย

ภูเขำท่ี “ สถำนีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะน ำท่ำนเดินทำงลอดอุโมงคท่ี์ชำวสวสิฯไดขุ้ด เจำะไวท่ี้ควำมสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น ำ

ท่ำนนั้งรถไฟสู่ “ สถำนีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป ” Top of Europe“ สถำนีบน “ ยอดเขำจุงเฟรำ” Jungfraujoch ซ่ึง มีควำมสูง 

4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นกัท่องเท่ียวหลำยๆคนบอกวำ่ท่ีน่ีสวยงำมดุจดินแดนแห่งสวรรค ์น ำคณะท่ำนเขำ้ชมถ ้ำน ้ำแขง็ 1,000

ปี Ice Palace ท่ีสร้ำงโดยกำรเจำะธำรน ้ำแขง็เขำ้ไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้ำแขง็แกะสลกัรูปร่ำงต่ำงๆ จำกนั้นชมววิทิวทศัน์และ

สัมผสัหิมะท่ีลำนพลำโต Plateau และไม่ควรพลำดกำรส่งโปสกำร์ดจำกท่ีท ำกำรไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก 

[บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant] 



 

น าท่านเดินทางลงจากเขา ท่ำนจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศวิวทิวทศัน์อนังดงำม อีกดำ้นหน่ึงของ Top of Europe 
เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถำนีไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทำงสู่สถำนีสุดทำ้ย “สถำนีเลเทอร์บรุนเน่น”  

จากน้ันน าท่านน้ังรถไฟต่อสู่สถานนีหมู่บ้าน “เวงเก็น” Wengen ตั้งอยูท่่ำมกลำงธรรมชำติขุนเขำ เห็น
ทศันียภำพท่ีเป็นยอดเขำสูง เวลำทอ้งฟ้ำปลอดโปร่งสำมำรถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขำไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขำมอนช์ 
(Monch) และยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ไดอ้ยำ่งชดัเจนท่ำมกลำงบรรยำกำศยอดเยีย่มสุดพรรณนำ เชิญใชเ้วลำ
สบำยๆตำมอธัยำศยัในแวดลอ้มภูเขำและแมกไมเ้ป็นอีกชุมชนท่ีมีอำกำศจำกนั้นน ำท่ำนนั้งรถไฟสู่สถำนน้ีหมู่บำ้น “เลำ
เทอบรุนเน่น” (Lauterbrunnen) น ำท่ำนเดินเล่น เมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขำอนัเงียบสงบ สลบักบัทุ่งหญำ้อลัไพน์ 
ควำมงดงำมของลำวทเ์ทอบรุนเน็นวลัเล่ย ์(Lauterbrunnen Valley) ซ่ึง เป็นหน่ึงในพื้นท่ีอนุรักษธ์รรมชำติท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศสวติเซอร์แลนดอี์กดว้ย 

น าท่านชมงดงามของน า้ตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น ้ำตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโดยน ้ำตกมี
ควำม สูง ประมำณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ำตกท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป โดยภำพน ้ำตกถูกพิมพ ์ลงใน
แสตมป์ของสวติเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษท่ี 1930 อีกดว้ย น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “ เมืองอินเทอร์ลำเกน้”  
เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์ ใหท้่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้สวสิฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนดเ์นม
ช่ือดงั มีดพบั, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมนติก 

[บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร] 

HOTEL : ROYAL ST GEOREGS หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 



 

[บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั] 
น าท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาซี (BLAUSEE) หรือทะเลสำบสีน ้ำเงิน เป็นทะเลสำบขนำดเล็ก ท่ีมีสีฟ้ำตำมช่ือเรียก อยู่

ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถำนท่ีเพำะพนัธ์ปลำเทรำทแ์บบออร์แกนิก เปิดใหน้กัท่องเท่ียวได ้ เขำ้มำตกปลำเทรำทแ์ละ
บริกำรเรือพำยใหน้กัท่องเท่ียว ทะเลสำบแห่งน้ีมีควำมสวยงำมในทุกฤดูโดยเฉพำะช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี อิสระใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นและ
ถ่ำยภำพตำมอธัยำศยั จำกนั้นน ำท่ำนชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสำบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแควน้ในเวลำ
เดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดอ๊อฟฟิต ในแควน้น้ีมำกท่ีสุด ท ำใหอ้ตัรำกำรเก็บภำษี ของแควน้น้ีต ่ำ
ท่ีสุดในประเทศสวสิ(อตัรำกำรครอบครองรถหรูมำกท่ีสุดในสวสิ) น ำท่ำนเดินชมโบสถก์ลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยกุวำ่ 500 ปี น ำ
ท่ำนเดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบท่ีทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวติสัตวน์ ้ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธ์ุปลำชนิดต่ำงๆ ใน
ทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินท่ีมีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพิเศษกวำ่แควน้อ่ืนๆ จำกนั้น
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น 

[บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร] 



 

น าท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองทีไ่ด้ช่ือว่ามีนักท่องเทีย่วบันทกึภาพไว้มากที่สุดในสวสิฯ น ำคณะถ่ำยภำพคู่
กบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรเสียชีวติของทหำรสวสิฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครำมปฏิวติั
ใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพานไม้คาเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำคลุม
ตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น า้รุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ 
สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม น าท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟ
เฮาส์เซ่น”  Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวสิฯ  ชมความสวยงามของน า้ตกไรน์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ำไรน์สำยน ้ำ
นำนำชำติท่ีส ำคญัท่ีสุดในยโุรป แม่น ้ำแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ ผำ่นลิค
เท่นสไตน์เขำ้สู่ทะเลสำบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหวำ่งสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนท่ีลน้ไหลออกจำกทะเลสำบ
คอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ำไรน์สำยใหญ่ ไหลผำ่นหนำ้ผำสูงชนัท่ีเมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น า้ตกไรน์ทีส่วยงามทีสุ่ดใน
ยุโรปกลาง” 

[บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร] 

HOTEL : GRAND EUROPE HOTEL หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 



 

[บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั] 
น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริคให้

ท่านได้มีเวลาในการท าภาษีก่อนขึน้เคร่ืองเดินทางกลบั 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
  ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
  โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
  ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำรพิจำรณำ
หรือไม่ก็ตำม  
  ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
  ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
  ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
  ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรป&คำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร์  
  น ้ำด่ืมบริกำร 2 ขวด ต่อท่ำน ต่อวนั 
  ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณำตรวจสมัภำระของท่ำนใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืมสมัภำระไวใ้นหอ้งพกั มี
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได)้* บำงโรงแรมมีพนกังำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำ
สมัภำระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง * 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
  ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
- กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บาท  ก่อนกำรเดินทำง           
พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำย
ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำน
ยกเลิกกำรเดินทำง 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได ้
ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำง ในคณะ
ไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดี
คืน เ งินให้ทั้ งหมดหักค่ ำธรรม เ นียมวี ซ่ ำ  ห รือจัดหำคณะทัว ร์ อ่ืนให ้                   
ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี  
เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ  
ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบ 
ของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ  
กำรจลำจล ต่ำงๆ 
- เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้
บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใด
ก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
- เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทน 
หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบ 
และยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 

• ทำงบริษทัจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ำรองท่ีนั่งครบ 25 ท่ำน  และไดรั้บคิวกำร
ตอบรับจำกทำงสถำนทูตเน่ืองจำกบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆ เป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีอง
บิน, ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะ        
ครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หำกในช่วงท่ีท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็มทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำ
เด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต                         
โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ  มิ ใ ช่ บ ริ ษัท
ทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้
ถูกตอ้ง     และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์
เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณีวซ่ีำท่ีท่ำนยืน่ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได ้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยจริง
ท่ีเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน

แมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญั

ในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร 
REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋
ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพกัในทวีปยโุรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎ
ท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ี
เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำย                                    
ทั้งหมด 100%                      

•  ทำงบริษทัเร่ิมตน้ และจบกำรบริกำร ท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือ
ต่ำงประเทศ ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ี นอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทัฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 



 



 







 


