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BAVARIA-TYROL

Europe

Bavaria
Tyr l
เมืองดังของออสเตรีย (แคว้นทีโรล) ชมอินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของ
ขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเล่ต์ เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ท
ริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองแสนสวยริมทะเลสาบและเป็นเมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมือง
แห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน และ
เยอรมนี (แคว้นบาวาเรีย) สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา,
ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทางโรแมนติก ปราสาทนอยชวานสไตน์บนยอดเขา เบิร์ชเทสกาเดน
ล่องทะเลสาบโคนิกซี นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงามช้อปปิ้งสินค้า
หลากหลายแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ

จำนวนวันเดินทาง

ประเทศที่เดินทาง

Germany
Austria

10 day
7 night

สายการบิน
Thai Airways
( TG )

Bavarian - Tyrol

โรงแรม

7 Night
ฟุสเซ่น 2 คืน
นอยชติฟ 1 คืน
เซนต์ วูล์ฟัง 2 คืน
มิวนิค 2 คืน

2

กรุงเทพฯ

22.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4)
เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – อ็อกสเบิร์ก
– โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น

00.50 น.

ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยเที่ยวบิน TG 924

07.05 น.

ถึงสนามบินมิวนิค (MUNICH) แล้วนำท่านสู่เมือง
อ๊อกสเบิร์ก (AUGSBURG) เมืองสำคัญบนเส้นทาง
สายโรแมนติกสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
ในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรเนซองส์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

เมืองโอเบอรามาเกา (OBERAMMERGAU) เมือง
ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนและโอบล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสี
บนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมืองบอกเรื่องราวสำคัญ
ทางศาสนาและชีวิตชาวเมืองสมัยนั้น
เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสำคัญบนเส้นทาง
สายโรแมนติกที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุค
เฟื่องฟูของเยอรมันเรเนซองส์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LUITPOLDPARK HOTEL
หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)

Germany

OBERAMMERGAU

วันแรก
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วันที่ 3

ฟุสเซ่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูง
ที่สุดในเยอรมันในระดับความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปาน
กลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เล่นหิมะและถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ ดื่มด่ำ
กับบรรยากาศและธรรมชาติแสนบริสุทธิ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย

มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินกับลานหิมะต่อจนได้เวลาพอสมควร
จากนั้น
ออกเดินทางกลับสู่เมืองฟุสเซ่น
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าแสน
สวยแบบบาวาเรียน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Bavarian - Tyrol
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วันที่ 4

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ –
อินสบรูค (ออสเตรีย) – นอยชติฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์
(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ที่พระ
เจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปรานที่สุด เป็น
สถาปัตยกรรมโรมานซ์ และตกแต่งอย่าง
หรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ตนู
โว
ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูงเหมือน
ปราสาทในเทพนิยาย
จนเป็นต้นแบบให้
วอลท์ดิสนีย์นำไปสร้างปราสาทเจ้าหญิง
นิทรา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
เมืองอินสบรูค (INNSBRUCK) ชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชม
โกลเด้นรูฟ หรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียง ซึ่งอดีตคือส่วนหนึ่งของพระราชวัง
ฤดูร้อนในสมัยพระเจ้าแมกซิมิเลียน แห่งอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี
เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT) เมืองแห่งชาเลต์ เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
ความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย
เมืองที่มีธรรมชาติล้อมรอบและอากาศ
บริสุทธิ์ อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือ ดินเล่นชมเมืองที่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOTEL BURGSTALL หรือระดับเดียวกัน

Bavarian - Tyrol
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วันที่ 5

นอยชติฟ – เบิร์ชเทสกาเดน (เยอรมนี)
– โคนิกซี – เซนต์ วูล์ฟัง (ออสเตรีย)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สู่เมืองเบิร์ชเทสกาเดน (BERCHTESGADEN)
ตั้งอยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบล้อมด้วย
ทิวทัศน์อันงดงามแห่งขุนเขาและทุ่งหญ้า ใน
อดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการ
พรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ ให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE) ทะเลสาบแห่งนี้มี
แหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา
ตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไม่
เกิดมลภาวะ
เดินทางสู่เมืองเซนต์
วูล์ฟกัง
(ST.
WOLFGANG) เมืองรีสอร์ทเล็ก ๆ ในหุบเขา
ริมทะเลสาบวูลฟ์กังที่สวยงามโรแมนติก
ที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม
ROMANTIKHOTEL WEISSEN ROESSL
หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
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หมายเหตุ เนื่องจากแถวนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ
และโรงแรมเป็นแบบธุรกิจในครอบครัวเป็น
ส่วนใหญ่
หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพัก
เมืองข้างเคียง
แต่รับรองว่าดีและสวย
แน่นอน
Bavarian - Tyrol
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วันที่ 6

เซนต์ วูล์ฟกัง – ฮอลสตัท – เซนต์ วูล์ฟกัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อน
หลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีต ชมเมือง
ฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี
สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้าน
ขายของที่ระลึกที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์แอลไพน์

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท
(WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบ
กาแฟ หรือเดินเล่น แล้วเดินทางกลับเซนต์ วูล์ฟกัง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ

รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่
อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

Bavarian - Tyrol
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วันที่ 7

เซนต์ วูล์ฟกัง – ซาลส์เบิร์ก (พระราชวังเฮลบรุนน์) –
มิวนิค (เยอรมนี)

เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) เเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง
เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากใน
การถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC”
หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ สวนมิราเบล (MIRABELL) ที่
สวยงามด้วยดอกไม้ประจำฤดูกาลหลากสีบานสะพรั่ง อิสระ
เดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่าน
ช้อปปิ้งของเมือง

เข้าชมพระราชวังเฮลบรุนน์ (HELLBRUNN PALACE)
พระราชวังฤดูร้อนที่เลื่องชื่อของเมืองที่อาร์ชบิชอปแห่งซา
ลส์เบิร์กสร้างขึ้น เนื่องจากเป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่นี่มีจุด
เด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ TRICK FOUNTAINS หรือน้ำพุกลที่ท่า
นอาร์ชบิชอปผู้มีอารมณ์ขันคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแกล้ง
บรรดาแขกผู้มาเยือนพระราชวังแห่งนี้

จากนั้นออกเดินทางสู่นครมิวนิค (MUNICH)
แห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม
STEIGENBERGER
MUENCHEN หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)
Bavarian - Tyrol
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SALZBURG

นครหลวง
HOTEL
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วันที่ 8

มิวนิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชมนครมิวนิค เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
(NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติ
ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปี ค.ศ. 1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006,
พิพิธภัณฑ์ BMW ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

บ่าย

จัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอัน
เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะ
โกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ แล้วเดินเล่น
ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น นาฬิกา PATEK PHILIPPE,
ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด LOUISE VUITTON, PRADA ห้างสรรพ
สินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต หรือเดินชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในมิวนิค

บ่าย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงเบียร์เยอรมัน

วันที่ 9

มิวนิค – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยจัดกระเป๋าก่อนเดินทางกลับ จากนั้นเดินทางไปสนามบิน

14.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

06.05 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

Bavarian - Tyrol
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เงื่อนไขการจองทัวร์
รายการทัวร์

ยุโรปบาวาเรีย - ทีโรล (TG)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กมีเตียง
( 5-11 ปี )

เด็กไม่มีเตียง
( ไม่เกิน 5 ปี )

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว

8 กันยายน

128,000

105,000

97,000

+25,000

8,15,21 ตุลาคม
4,18 พฤศจิกายน

132,000

108,000

100,000

+25,000

ช่วงการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับแบบหมู่คณะ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ
(จำนวนน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน)
และกระเป๋าใบเล็ก สำหรับนำขึ้นเครื่องบิน น้ำหนักไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
ค่ารถรับ–ส่งตามรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ

ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ในโรงแรม
ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าทิปพนักงานบริการในร้านอาหาร
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานจากบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท, เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว), เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
“โดยทั่วไป บริษัทต่างๆจะใช้ประกันกลุ่มแบบเหมาจำนวนมาก จากตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครอง
แต่อุบัติเหตุ และเบี้ยประกันมีราคาถูก แต่บริษัทยูนิตี้ 2000 ทัวร์ มีการซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัท
ALLIANZ ให้อีก 1 ฉบับ ต่อท่าน เพื่อให้การคุ้มครอง จากการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ (ยกเว้นโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
มาก่อนเดินทาง)”

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตาม
สายการบินกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
ค่ า ทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางชำรุด หรือสูญหาย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เช่น ทำสิ่งของตามร้านแตก ทำอุปกรณ์ใน
โรงแรมเสียหาย ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงินค่าทัวร์
งวดที่ 1 : ชำระเงินท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังได้รับใบเสนอราคา เพื่อสำรองที่นั่ง
งวดที่ 2 : ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
* หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ตั๋วสายการบินแบบชั้นพิเศษ หรือแบบชั้นธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
แยกต่างหาก

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-40 วัน หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การเดินทาง
*การหักค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์สากล แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ จะหาทางคืนเงินท่านให้ได้มาก
ที่สุด เพราะบริษัทฯ เข้าใจในเหตุสุดวิสัยของลูกค้า

เอกสารการรับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนเงินมัดจำ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจำต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

