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Code: IH14-AUT+CHE-8OS+LX-Mar-Oct-89-92-A220204 

8 วนั ออสเตรยี – สวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

บนิตรงสูเ่วยีนนา และ กลบัจาก ซูรคิ โดย ออสเตรยีน & สวสิ แอร ์

เร ิม่ตน้... 89,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และ ทปิทกุอยา่งแลว้) 

เวยีนนา – ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ต – ลนิซ ์– เซ็นตว์ฟูกงั – ฮอลสตรทั – ซาลสบ์วรก์ – อนิชบ์รคู  

สวารอฟสกี ้– เซ็นต ์มอรทิซ ์– เคเบิล้คารข์ ึน้เขาดอิอโวลเลซา – อนิเตอรล์าเคน  

 เคเบิล้คารข์ ึน้เขากรลิเดอวาลเฟียซ – ลเูซริน์ – ซูรคิ - ฟีฟ่ามวิเซยีม - ชอ้ปป้ิงช็อกโกแลตลนิด ์

 

ราคาทวัร ์89,900 บาท : 20-27 ม.ีค. 65  

ราคาทวัร ์92,900 บาท : 11-18 เม.ย. 65 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 65 / 19-26 พ.ค. 65 / 16-23 ม.ิย. 65 / 21-

28 ก.ค. 65 /11-18 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 23-30 ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

20.00 น.  พบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศก ์ไดท้ีเ่คาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิไทย แถว D (Row D) ประตูทางเขา้ที ่1-4  

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

หมายเหต ุ:  ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การไดร้บัวคัซนี Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ   

23.55 น.     ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิ OS026 (ใช ้

เวลาบนิประมาณ 11.30 ชัว่โมง) โดยสายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา – ชมเมอืง – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเวยีนนา (VIE) ประเทศออสเตรยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา (Vienna) นครหลวงแหง่ดนตรทีีแ่ฝงไวด้ว้ยความโรแมนตกิอันเกา่แกท่ีม่อีายุ

กว่า 1,000 ปี เป็นนครทีม่คีวามทันสมัยแต่แฝงเรน้อยูภ่ายใตส้ถาปัตยกรรมคลาสสกิอันทรงคุณค่า ตัง้อยู่

ทางตอนกลางของสหภาพยโุรป เชือ่มตอ่อารยธรรมระหวา่งยโุรปตะวันออกและยโุรปตะวันตก ซึง่มพีรมแดน

ตดิกบั 8 ประเทศดว้ยกนั ไดแ้ก ่เยอรมน,ี เชก็, สโลวาเกยี, ฮงัการ,ี สโลเวเนยี, อติาล,ี สวติเซอรแ์ลนด ์ลคิ

เทนสไตน ์

 น าท่านเขา้ชมโบสถแ์ห่งเซนตช์ารล์ส ์(St’Charles Church) หรอืทีภ่าษาทอ้งถิน่เรยีกว่า “Karlkirche” 

โบสถส์ไตลบ์าโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1737 เพือ่อทุศิแกนั่กบญุ 

ชาร์ลส ์บอโรมโิอ หนึ่งในต านานนักปิริูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็นโดมสเีขยีวอ่อน 

ประกอบดว้ยหอคอยคูท่ีถ่กูออกแบบมาอยา่งลงตัว ท าใหโ้บสถแ์หง่เซนตช์ารล์สน์ีเ้ป็นโบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของกรงุเวยีนนา    

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึง่ตัง้อยูใ่กลพ้ระราชวังฮอฟบวรก์และศาล

ยตุธิรรม ตัวอาคารแบง่เป็นสองอาคาร ประกอบดว้ย สภาแห่งชาต ิและสภารัฐบาลกลาง ภายในมเีนื้อทีร่าว 

13,500 ตารางเมตร หอ้งใชส้อยกวา่ 100 หอ้ง ไมว่า่จะเป็นหอ้งท างาน หอ้งประชมุ หอ้งสมดุ หอ้งพักผ่อน 

หอ้งอาหาร หอ้งออกก าลังกาย ฯลฯ ทัง้นี้สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของอาคารรัฐสภาคอื น ้าพุและรูปปั้น

เทพอีาเธน่า ทีต่ัง้ตระหง่านอยูด่า้นหนา้อาคารรัฐสภา นับเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีม่คีนแวะเวยีนมามาก

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุเวยีนนา  

 น าทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวังฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) หนึง่ในพระราชวังฤดหูนาวทีส่วยงามและยิง่ใหญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป และยงัคงความคลาสสกิไวต้ัง้แตย่คุสมยัศตวรรษที ่13 ถกูใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของประเทศโดยราชวงศฮ์บับวรก์มานานกวา่เจ็ดทศวรรษ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่The Designer Outlet Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ แบรนดเ์นมมากมาย 

อาท ิBally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, 

ชอ็กโกแลตสวสิ ฯลฯ  
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ไดเ้วลาน าท่านสู่ ถนนคารท์เนอร ์ยา่นถนนการคา้ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง มหีา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ต่างๆ 

มากมาย ชม วหิารเซนตส์เตฟาน ซึง่ตัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่ เป็นสญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา มสีนิคา้มากมาย

ใหเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ เครือ่งแกว้ครสิตัลเจยีระไน และของทีร่ะลกึตา่งๆ น่ังจบิกาแฟตน้ต ารับแท ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NH Danube City Hotel / Mercure Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม เวยีนนา – ลนิซ ์– เซ็นตว์ฟูกงั – ฮอลสตรทั – ซาลส์บวรก์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ระยะทาง 184 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ อดตีเคยเป็นคา่ยนาซใีนสมยัการปกครอง

ของเยอรมนั โดยอดอลฟ์ ฮติเลอร ์นับเป็นเมอืงทีแ่ฝงความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตล์

บาโรกและรอคโคโค  

  น าทา่นชม จตรัุสกลางเฮาพทพ์ลัทซ ์(Haupt Platz Square) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจ าเมอืงที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1513 และมหาวหิารเกา่พอสลนิเบริค์ (Postlingberg Church) ในนกิายเยซอูติทีม่ี

หอคอยคูส่งูเสยีดฟ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนตว์ูลฟ์กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 118 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง)       เมอืงรีสอรท์เล็กๆ ในหุบเขารมิทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมอืงเซนตว์ูลฟ์กัง เมอืงท่องเทีย่วที่

สวยงามโรแมนตกิทีสุ่ดของออสเตรยี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบวูลฟ์กังทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส 

และทุง่หญา้เขยีวขจ ีเป็นทีป่ระทับใจของนักทอ่งเทีย่ว  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอลส์ตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เมอืงมรดกโลกเกา่แกอ่ายกุวา่ 4,000 ปี ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามและดงึดูดนักเดนิทางมากมายใหม้ายังเมอืง



Page 4 of 12 

 

 

 

แหง่นี ้เมอืงฮอลส์ตรัทเป็นเมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ มปีระชากรอาศัยไมถ่งึ 1,000 คน  มฉีากหลังเป็นภเูขาสงู

ชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี้ตัง้อยูบ่นเนื้อทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Halls tatter Sea  จงึตอ้งสรา้งลดหลั่นเป็นชัน้ๆ 

ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเ่คยไดม้าเยอืนถงึกบัขนานนามกันว่าเมอืงนี้สวยจนเป็นแบบใน

โปสการด์หรอืวอลเปเปอร ์  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg)  (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 

ชัว่โมง) เมอืงแสนสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาลซา่ มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่ตัง้อยูใ่นออ้มกอดของ

ขุนเขา ทุ่งหญา้เขยีวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซึง่เคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชือ่กอ้งโลก The 

Sound of Music 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Arena City Hotel / Mercure City Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ซาลส์บวรก์ – อนิชบ์รคู – แบด รากาซ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมและถ่ายรูปกับสวนมริาเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามทีต่ัง้อยูภ่ายในพระราชวังเดมิ 

ตกแตง่พันธุไ์มห้ลากหลายสสีนั จากนัน้ขา้มฝ่ังสูเ่มอืงเกา่ทีม่ปีราสาทโฮเฮนซาลสบ์วรก์ตัง้เด่นตระหง่านอยู่

บนเนนิเขา  

 จากนัน้น าทา่นแวะชมบา้นเกดิของศลิปินเอกผูแ้ตง่เพลงคลาสสกิชือ่กอ้งโลกชาวออสเตรยีนนามว่าโมสารท์ 

(Mozart) ผูซ้ ึง่สรา้งผลงานทางดา้นดนตรไีวอ้ยา่งมากมาย บรเิวณใจกลางเมอืงซาลสบ์วรก์จะมถีนนเล็กๆ ที่

คกึคักมากเพราะเป็นยา่นธุรกจิส าคัญ ซึง่เต็มไปดว้ย รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายหนังสอื รา้นอาหาร และรา้น

ขายของฝากมากมาย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศและถา่ยรปูเมอืงซาลสบ์วรก์ตามอธัยาศัย  
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 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิซบ์รูค (Innsbruck) (ระยะทาง 188 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง)  หนึง่ในสามเมอืงเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรยี (อกีสองแห่งคอืเวยีนนา และซาลส์

บวรก์) ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิ มลีักษณะเป็นทีร่าบแคบแทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ เดมิทเีมอืง

นี้เป็นเมอืงตากอากาศของจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก์ เนื่องดว้ยเพราะสภาพอากาศทีด่ี

ตลอดปี เป็นเหตใุหผู้ท้ีไ่ดเ้ขา้มาปกครองออสเตรยีต่างตดิใจมาพักผ่อนในเมอืงแห่งนี้ อาทเิชน่ พระนางมา

เรยี เทเรเซยี หรอืแมแ้ต่ นโปเลยีน ยังชอบมาพ านักทีเ่มอืงนี้ โดยพระราชวังตากอากาศทีเ่มอืงอนิซบ์รูคมี

ชือ่ว่า ชลอสอัมราส ไดรั้บขนานนามว่าเชนิบรุนนอ้ย เพราะเชนิบรุนคอืพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของจักรวรรดิ

ออสเตรยี ตัง้อยูท่ีก่รุงเวยีนนาเป็นศูนยก์ลางของการปกครองของจักรวรรดิ  เมือ่จักรพรรดแิละจักรพรรดนิี

ต่างพากันมาตากอากาศทีอ่นิซบ์รูค ชลอสอัมราส และอนิสบ์รูคจงึเปรยีบเสมอืนศูนยก์ลางการปกครองใน

ชว่งเวลานัน้ไปโดยปรยิาย   

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมทีง่ดงาม  

ชมโกลเดน้รฟู หรอืหลังคาทองค าทีม่ชี ือ่เสยีง สัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเกา่ในนครอนิซบ์รูค กอ่สรา้งเมือ่

ศตวรรษที ่15 ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธกิผสมบาโรก โดยสว่นของหลังคาทีย่ืน่ออกมาจากระเบยีงกอ่สรา้งดว้ย

ทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผน่ ปัจจบุนัโกลเดน้รฟูถกูใชเ้ป็นส านักงานการประชมุอลัไพนน์านาชาต ิ 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่สวารอฟสกี ้ครสิตัลเวริด์ (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี สมัผัสมนตเ์สน่หข์องโลกแหง่ครสิตัลทีศู่นยร์วมผลงานและผลติภัณฑข์อง

เครือ่งประดับครสิตัลอนัเลือ่งชือ่ของโลก "สวารอฟสกี"้ ซึง่มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงอนิน์สบรูกแห่งนี้ กอ่สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ.1995 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการกอ่ตัง้ และเพือ่จดุกระแสความนยิมครสิตัล สวารอฟสกี้

จงึไดส้รา้งอาณาจักรครสิตัล แหง่นี้ข ึน้มา โดยออกแบบใหม้คีวามหรูหราอลังการตามแบบฉบับของครสิตัล

อนัทรงมลูคา่ ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแบดรากาซ (Bad Ragaz) (ระยะทาง 182 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sorell Tamina Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ เซ็นตม์อรสิ – เคเบิล้คาร ์ข ึน้เขาปิสคอรว์าช – อนิเตอรล์าเคน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซ็นต ์มอรทิซ ์(St. Moritz) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)      เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศนูยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ตัวเมอืงตัง้อยูใ่นรัฐเก

ราบนึเดมิ (Graubünden) เป็นรัฐทีใ่หญ่ทีส่ดุและอยูท่างตะวันออกสดุของประเทศ ตัง้อยูบ่นยอดทีส่งูทีส่ดุ

ของเทอืกเขาแอลป์  

 น าท่านชมความงดงามของเซนตม์อรทิซเ์ลค (Lake St. Moritz) ซึง่หากมาในชว่งฤดูรอ้นจะพบกับความ

งดงามของน ้าใสสเีขยีวมรกต แตถ่า้เป็นหนา้หนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็งทัง้หมด  

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝาก ไมว่า่จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้พืน้เมอืง ใน

ยา่นจัตรัุสพลาซาดาสโกวลา่ (Plazza da Scoula) หรอืจะเดนิเลน่ชมความงามของเมอืงสกรีสีอรท์แหง่นี้  

 ไดเ้วลาน าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์สูย่อดเขาดอิอโวลเลซา (Diavolezza) แห่งเทอืกขาแอลป์ ซึง่จากยอดเขา

สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเซ็นต์มอรสิ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพววิทวิทัศน์ แห่ง

เทอืกเขาแอลป์ ไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขาพรอ้มชมววิอนัสวยงาม 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอนิเตอรล์าเคน (Interlaken) หรอื เมอืงระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 292 กม. ใช ้

เวลาเดนิทาประมาณ 3.45 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบ

เบรยีนซ ์(Brienz lake) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬกิายีห่อ้ดังหลากหลายที่ผลติในสวสิ ไม่ว่าจะเป็น 

ROLEX, OMEGA, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE และอืน่ๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Hey Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก อนิเตอรล์าเคน – กรลิเดอวาลเฟียซ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาล (Grindelwald) อนัไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยู่

ใน     หบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามและโรแมนตกิทีส่ดุ  

น าท่านขึน้เคเบิล้คารส์ูเ่ขากรลิเดอรว์าลล ์เฟียสต ์(Grindelwald First) หนึง่ในยอดเขายอดนยิมทีม่คีวาม

สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในสวสิ ยอดเขานี้ มคีวามสูง 2,168 เมตร จากระดับน ้าทะเล ซึง่บนยอดเขานี้ จะมี

กจิกรรมดีๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น การเดินชมวิวสวยๆ จากหนา้ผา First Cliff 

Walk  นอกจากนัน้ยงัมเีสน้ทางเดนิเขาเพือ่ชมววิสวยๆ อกีมากมายหลายเสน้ทาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่บนยอดเขา  

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

 น าทา่นตรวจ RT-PCR Test คา่ใชจ้า่ยไมร่วมในโปรแกรมประมาณ 150-170 CHF ผลการตรวจสง่ผา่นอเีมล ์

อดตีหัวเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวปียโุรป” (The 

roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอยา่งเทอืกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ย

สลับกบัป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยูต่ามเนนิเขาและไหลเ่ขา สลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่  

น าทา่นชมและแวะถา่ยรปูกบั สะพานไมช้าเพล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็น

สะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมอืงลูเซริน์เลย

ทเีดยีว  

จากนัน้น าท่านชมรูป แกะสลักสงิโตรอ้งไห ้หรอื อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

ไมไ่กลจากสะพานไมม้ากนัก อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิ แกะสลักอยูบ่นหนา้ผา ทีห่ัวของสงิโตจะมโีล่ห ์ซึง่มี
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กากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอ

ลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิกท่หารสวสิฯ ใน

ดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีทีเ่สยีชวีติในฝร่ังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปิวิัติ

ใหญส่มยัพระเจา้หลยุสท์ี ่16  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (Zurich) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson / หรอื Dorint Airport  **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึง่เป็นสะพานขา้มถนนและทางเดนิทางในเมอืงเก่า เป็นสะพานขา้ม

แม่น ้าลมิมัต และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้บรเิวณนี้ยังมวีหิาร 

Fraumunster and Gross Munster อกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นสู ่Linderhof Strasse ซึง่เป็น ฉากเปิดเรือ่ง และเป็นจุดชมววิเมอืงซรูคิอันเลือ่งชือ่ พรอ้มกับ

ววิแมน่ ้าลมิมัต อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอัธยาศัย หรอื จะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ 

 

 

 

10.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ และท า Tax Refund 

13.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ เทีย่วบนิที ่LX180 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพมหานคร 

 

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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8 วนั ออสเตรยี – สวติเซอรแ์ลนด ์

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และ รวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

ราคาทวัร ์89,900 บาท : 20-27 ม.ีค. 65  

ราคาทวัร ์92,900 บาท : 11-18 เม.ย. 65 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 65 / 19-26 พ.ค. 65 / 16-23 ม.ิย. 65 / 21-

28 ก.ค. 65 /11-18 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 23-30 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) มนีาคม 2565 เมษายน - ตลุาคม 

2565 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 92,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 9,000 11,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี เสรมิเตยีง (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 83,900 86,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 29,900 29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

80,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่  BKK – VIE//ZRH– BKK)  24,000 27,000 

คา่วซีา่เชงเกน้ กรณีมวีซีา่แลว้หักคนื 3,500 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่18 มกราคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ LX (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่  

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ตรวจ PCR Test ในกรณีทีส่ายการบนิมขีอ้ก าหนดใหม้ผีลตรวจแสดง ณ จุดเชค็อนิ 

 คา่โรงแรมและการตรวจแบบ Test & Go เมือ่กลับถงึเมอืงไทย 

 คา่เจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปิเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปิเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปิเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 



Page 11 of 12 

 

 

 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปิเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 



Page 12 of 12 

 

 

 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปิบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปิเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปิบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


