
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า - เวนิส เมสเตร์ – จตุัรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ – ซอลเบร์ิก 
ฮัลสตดัซ์ – อนิบรูกซ์ – หลงัคาทองค า - วาดุส – อนิเทอร์ลาเก้น - เลาเทอบรุนเน่น  
ยอดเขาจุงเฟรา ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี - ลานหิมะ– กรินเดอวาล์ด – เฟรดเดอร์ริกสตดั 

โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ –มาเรียนพลทัซ์ – มิวนิค 
ก าหนดการเดนิทาง 

09-17 พ.ค. 2561 
 ( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

 

วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า - เมสเตร้ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชิติมิลาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

ออกเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองมิลาน เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี 
เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชั่น
และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดให้เป็น
เมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ 
นิวยอร์กปารีสลอนดอน และ โรม 
น าคณะชมภายนอก“มหาวิหารแห่ง
มิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนด้วยหิน
อ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้
เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนั
เป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก” และเป็น มหา
วิหารใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 
เมตร กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี 
ค.ศ.1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 
500 ปี ชมความงดงามของยอด
ปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกว่า 
135 ยอด รูปป้ันนกับุญ คนและสัตว์
อีกกวา่ 3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ ราย
ลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกมีเวลา ให้ท่านไดเ้ลือกหา
ซ้ือสินคา้ช่ือดงัมากมายท่ี “แกลเลอเรียวคิเตอร์เอม็มานูเอลที ่2” ท่ีใชเ้วลาก่อสร้างถึง 12 ปีเป็นอาคารหลงัคา
กระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดว้ยร้านคา้สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั เช่น 
Prada, Louis Viton, Gucci, Bally,Amani, Moschino, Versace ฯลฯให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนน
มองทน์โปลียอง และถนนวคิเตอร์เอมมานูเอลหรือนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

 

บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่“เมืองเวโรน่า”ประตูสู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และส าคญัเป็นอนัดบั 2 ในแควน้เวเนโต
รองจากเวนิส น าท่านชมเมืองเวโรนาไดรั้บสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพ
ส่ิงก่อสร้างจากสมยัโรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์และถา้ยอ้นไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสูงสุดถือวา่เป็น
ยุดทองไม่แพก้รุงโรม เมืองเวโรน่าโด่งดงัมาจากนิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนกัประพนัธ์ “วิลเลี่ยมเชกส์
เปียร์” ท่ีช่ือว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” น าคณะเดินทางเขา้ชมย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบ้านเรือนแบบ
โบราณ จากนั้นน าท่านสู่ “จตุรัส
เออร์เบ” ท่ีรายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, 
วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโร
น่าระหว่างทางผ่านชมความยิ่งใหญ่

ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า”สนาม
กีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัย
โรมนั เดินทางเขา้สู่“อดีตบ้านของจู
เลียต”ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือ
ร้านArmani ชมระ เ บียง หินอ่อน
เล็กๆ ท่ีจูเลียตเคยยนือยูโ่ดยมีโรมิโอ  
มาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง
บริเวณบ้านมีรูปป้ันจูเลียตท่ีเป็น
บรอนซ์ป้ันโดยN.Costantiniว่ากัน
วา่ใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรัก
ก็ ให้ไปจับ ท่ีหน้าอกของจู เ ลียต 
นอกจากน้ีภายในบริเวณก าแพงบา้น
จูเลียตยงัมีการเขียนแสดงความรัก
กนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัทส์ าหรับคนท่ีไม่ไดม้ากบัคนรักให้ไดเ้ซย์
ฮลัโหลหากนัวา่โทรมาจากบา้นจูเลียตแห่งน้ี น าคณะเดินทางข้ึนสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลี
เพื่อเขา้สู่ “ เมือง เวนิส เมสเตร้ ” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เมืองเวนิสได้รับ
ฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน ้า (City of Water), เมืองแห่ง
สะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Smart Hotel  หรือระดบัใกลเ้คียง 
 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

วนัที่3       เวนิส เมสเตร์ – จตุัรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - ซอลเบิร์ก 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่าเรือตรอนเชโต ้จากน้ันลงเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอนัแสนโรแมนติกซ่ึงเป็น
จุดหมายปลายทางของคู่รักจากทัว่โลกเมืองเวนิสไดรั้บฉายาวา่ราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน ้ า (City 
of Water), เมืองแห่งสะพาน (City 
of Bridges), และ เมืองแห่งแสง
สวา่ง (The City of Light) เรือน า
ท่านเดินทางเข้าสู่“เกาะซานมาร์
โค ”ศูนย์กลาง ของเมืองเวนิส 
พร้อมน า  คณะ เดิ นท า ง เ ข้ า สู่
บ ริ เ ว ณ  “จ ตุ รั ส ซ า น ม า โ ค ” 
ระหวา่งการเดินท างชมอนุสาวรีย์
ของ พระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลท่ี2 ถ่ายภาพคู่กบั “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลกั ษณ์ท่ีเช่ือมต่อ
กบั พระราชวงัดอร์จ ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อนัเป็นท่ีประทบัของเจ้าเมืองเว
นิส ในยุคท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ ในยุคสมยันั้น ชม“โบสถ์เซนต์
มาร์ค” ซ่ึงเป็นโบสถแ์บบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสุด” ในยโุรปตะวนัตก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซอลส์เบิร์ก 

อสิระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :       AUSTRIA TREND MITTE  หรือระดบัใกลเ้คียง     
วนัที่4       ซอลเบิร์ก – ฮัลสตดัซ์ – อนิบรูกซ์ - หลงัคาทองค า  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเข้าสู่เมืองซอลส์เบิร์ก เมือง
ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับส่ีของ
ประเทศออสเตรีย  เมืองแห่งน้ีเต็ม
ไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดช่ื้อ
วา่เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค  
เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกของโลก 
โวล์ฟกังก์  อมา เดอุส โมสาร์ท 
(Wolfgang AmadeusMozart)  และ
เป็นสถานท่ี ถ่ ายท าภาพยนตร์

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

อมตะเร่ือง The Sound of Music และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เม่ือปี ค.ศ. 
1997  เดินข้ามสะพานแม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพ่ือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบ้านของโมสาร์ท 
น าท่านชมสถานท่ีถ่ายท าท่ีส าคญัๆ
ท่ีท่านต้องต่ืนตาต่ืนใจกับความ
งดงามของสถานท่ีต่างๆเหล่านั้น 
น าท่านเข้า สู่ย่านใจกลางเมือง
เพื่ อ ให้ ได้ส นุกสนานกับก าร
จับ จ่ายใช้สอยในการเลือก ซ้ือ
สินค้ า ท่ี ร ะ ลึ ก ช่ื อดั ง ม ากม า ย 
ตลอดจนเทปเพลงและแผ่นซีดี
ของ เพลง ช่ือดังจากออสเต รีย
มากมาย น าท่านออกเดินทางสู่ 
"เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ทะเลสาบฮลัล์ชตทัท ์“Lake Hallstatt” หรือ ฮลัล์ชตทัทเ์ทอร์ ซี “Hallstatter See” ทะเลสาบในเขตภูมิภาค
ซาลซ์คมัเมอร์กุท “Salzkammergut” และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ชตทัทน์ั้นอยูใ่นรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper Austria” ซ่ึงเป็น 1 
ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมานานถึง 3,500 ปี น าท่านเดินเล่นชม 
"เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ียงัคงมีชีวติชีวา มีเวลาใหทุ้กท่านเก็บภาพความสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าคณะออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียวในแควน้ทิโรล แห่งลุ่มแม่น ้ าอินน์ท่ีมีอายุกวา่ 

800 ปี  อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทาง
ก า ร ค้ า บ น ถ นนส า ย โ ร มัน  Via 
Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ซ่ึงเป็นแหล่งสกีเป็นท่ี
รู้จักกันดีของชาวยุโรป น าคณะสู่ “ 
ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลัก
ของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่าง
เขตเมืองเก่ากบัย่านช้อปป้ิงสมยัใหม่ 
ตรงกลางถนนเป็นท่ีตั้งขอ ง  “ เสาอัน
นาซอยแล” (เสานกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อร าลึกถึงการถอนกองก าลงั ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง 
แลว้เขา้สู่ “ ย่านเมืองเก่า” ท่ียงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคารบา้นเรือนท่ีมีอาร์ค
เดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนส



 

 

ซองส์ น าคณะชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค า” Golden Roofท่ีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั
จกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสว   และโรงแรมเก่าแก่ประจ า
เมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใช้ในการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่าง
แดนหลายท่าน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      AUSTRIATEND MIND  หรือระดบัใกลเ้คียง                
วนัที่5       อนิบรูกซ์ – วาดุส - อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ หรือช่ืออยา่งเป็นทางการราชรัฐ
ลิกเตนสไตน์ เ ป็นประเทศเล็กๆ ท่ี ถูก
ล้อมรอบด้วย เ ทือก เขาแอล์ป ท่ี ไม่ มี
ทางออกสู่ทะเลและตั้งอยู่ในทวีปยุโรป
กลางมีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับ
ประเทศออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบั
สวติเซอร์แลนดถึ์งแมป้ระเทศน้ีจะมีขนาด
เล็กและเต็มไปดว้ยภูเขาสูงแต่ก็มีสถานท่ี
ท่อง เ ท่ี ยวมากมาย เ ป็นเสมือนท่ีรวม
สถานท่ีท่องเท่ียวในยุโรปทั้งหมดนอกจากน้ีลิกเตนสไตน์ยงัเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาวและยงัมี
ช่ือเสียงในฐานะเป็นประเทศท่ีเก็บภาษีต ่ามากประเทศหน่ึงดว้ย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศ
สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง 
ตั้ งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านจะได้เ ห็นเขาจุง เฟราอันลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม ้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ี
แหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อยา่งท่ีหลาย
คนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตร์ไทย เร่ือง วนัน้ีท่ีรอคอยให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้สวสิฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงั มีดพบั,ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศ
อนัโรแมนติก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

พกัที่ :      CITY OBERLAND HOTEL  หรือระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่6       อนิเทอร์ลาเก้น - เลาเทอบรุนเน่น –ยอดเขาจุงเฟรา ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี  
                ลานหิมะ– กรินเดอวาล์ด – เฟรดกิชาเฟน 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าคณะท่านออกเดินทางข้ึนมุ่งหนา้สู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์
แบบสวสิเซอร์แลนดแ์ท้ๆ  ท่ีมีทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ดอกไมป่้าบานสะพร่ังในฤดูใบไมผ้ลิ หรือใบไมเ้ปล่ียนสี
ใ น ช่ ว ง ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ร่ ว ง 
พร้อมน าคณะ เปลี่ ยน
บรรยากาศโดยการ “น่ัง
รถไฟชมวิว” ท่องเที่ยว
ธรรมชาติบนภู เขา สู ง 
แห่งแอลป์แลว้เปล่ียนเป็น
รถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานี
ไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะ
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ล อ ด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด 
เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แลว้น าคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of 
Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซ่ึง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) 
นักท่องเทีย่วหลายๆคนบอกว่าทีน่ี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ น าคณะท่านเข้าชมถ า้น ้าแข็ง 1,000ปี Ice 
Palace ทีส่ร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากน้ันชม
ววิทวิทศัน์และสัมผสัหิมะทีล่านพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ท าการไปรษณีย์ที่
สูงทีสุ่ดในโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้อมเมนูอาหารแบบ
กรุ๊ปทีด่ีทีสุ่ดบนยอดเขา) 

บ่าย น าคณะท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศวิวทิวทศัน์อนังดงาม อีกดา้นหน่ึงของ Top 
of Europe เปล่ียนรถไฟท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพ่ือเดินทางสู่สถานีสุด  ท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง”เฟรดิกชาเฟน” 
อสิระอาหารม้ือค ่า เพ่ือความสะดวกในการเทีย่วชมเมือง 

พกัท่ี :      SEE HOTEL  หรือระดบัใกลเ้คียง       
 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html
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วนัที่7       เฟรดกิชาเฟน  - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ -มาเรียนพลทัซ์  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
น าคณะเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา” เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เมือง
ตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชายแดน ชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความ
เขียวขจีของขนุเขา จากนัน่น าคณะ
ท่านเปล่ียนการเดินทางโดย นัง่รถ
มินิบสัข้ึนสู่ยอดเขา พร้อมทั้งน า
คณะท่านเข้าชมภายใน “ ปราสาท
นอยชวานชไตน์ ”ปราสาทท่ีไดช่ื้อ
ว่าเป็นตน้แบบการสร้างปราสาท
เทพนิยายของเจา้หญิงนิทราแห่ง
ดีสนีย์แลนด์ ซ่ึงได้ถูกตกแต่งไว้
อย่างอลงัการ ตั้งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-
86 ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าคณะออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจกัรบาวาเรียท่ียิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง
ศตวรรษท่ี 16-18 ก่อนขบัรถพาชม
สถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงั
หลวง  เรสซิเดน้ท์ ฯลฯ น าท่านสู่
บริเวณ “จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์” 
ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนั
เป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของมิวนิ
คเซ่นศาลาว่าการเก่าในรูปแบบ
ศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่
พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ 
อิสระกบัการเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารม้ือกลางวนัและค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัท่ี :   Leonardo Hotel Muenchen / หรือระดบัใกล้เคยีง        
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วนัที่8      มิวนิค - เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค เพ่ือผ่านข้ันตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร
และท าคืนภาษี 

14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 925 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์   ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
เดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

09-17 พ.ค. 2561 69,900 69,900 69,900 16,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน //มิวนิค-กรุงเทพฯ(หรือเดินทางสลบัก่อนหลงั) 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 



 

 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


